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ZPRÁVY Z OBCE
Vážení čtenáři,
rok se přehoupl přes prázdninové měsíce a nastává měsíc
září. Září má číslo devět, a to je z hlediska numerologie
číslem moudrosti a zodpovědnosti. Tento měsíc v sobě
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nese předzvěst energie nových začátků, nových projektů
a věcí. Ne náhodou v září začínají děti chodit do škol a školek. My jim přejeme šťastný vstup do nového školního
roku a vám mnoho příjemných zářijových dní.

Práce na světelné křižovatce Brandýská x Brigádnická x 5. května
Jak jsme již informovali v minulých číslech, na frekventované silnici Brandýská přibyl nový semafor a spolu s ním i celá světelná
křižovatka ulic Brandýská, Brigádnická a 5.května. Věříme, že se
tím zklidní provoz na hlavní ulici v místě, kde děti od září přechází do nové školy v ulici Pražská.

Malování přechodů v září
Před začátkem školního roku proběhlo čerstvé malování přechodů pro chodce v celé obci. Věříme, že jejich zvýrazněním přispějeme k lepší bezpečnosti chodců.

Hřbitov
Vážení občané, dovolujeme si Vás informovat, že ke dni 31. 12.
2019 končí platnost nájemních smluv u následujících hrobů:
Část I. Hřbitov:
85
87
226
256
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115
300

138
359

141
469

172
486

193
500

195
519

Část II.
29
127

31
186

33
201

68

96

99

108

122

Část III.
259
275
377
425

295
433

311

313

321

366

371

Tyto informace jsou platné k 19. 8. 2019.
Prosíme o uhrazení poplatku na další období a obnovení smlouvy
– podrobnější informace na tel. 281 962 945 nebo na podatelně
OÚ, Brandýská 9 – přízemí.

ZPRÁVY Z OBCE
Odečet vodoměrů září 2019
Vážení občané,
v září bude probíhat odečet vodoměrů. Stav svého vodoměru můžete nahlásit následujícími způsoby do 26. 9. 2019.
JIRNY
• SMS: 735 009 371
(či volání: pouze mezi 18.00 - 20.00)
• E-MAIL: vodajirny@email.cz

NOVÉ JIRNY
• SMS: 704 471 876
(či volání: pouze mezi 19.00 - 20.00)
• E-MAIL: vak-zapy@seznam.cz

Ve formě: Vaše jméno, ulice, číslo popisné a stav Vašeho vodoměru.
Děkujeme, VaK Zápy, spol. s r.o.

Vážení občané,
od 16. září 2019 bude do nově zřízené autobusové zastávky u Kulturního domu Jirny zajíždět autobus PID a to
konkrétně linka 655. Tento spoj byl zřízen jako školní autobus ve směru Nové Jirny - Jirny.
S ohledem na dopravu dětí do základní školy v ulici Pražská bude též na zastávku Kulturní dům zajíždět linka
343, a to pouze ranní spoj ve směru od Šestajovic.
Jízdní řády budou na zastávce umístěny provozovatelem autobusové dopravy.
O rozšíření autobusových spojů obec jedná s ﬁrmou ROPID.

Příběh „PETKY“
Zajímalo Vás někdy, kde vlastně končí PET lahve, které vyhodíme
do žlutého kontejneru (potažmo pytle)? Bezpochyby patří mezi
nejrozšířenější nádoby na tříděný odpad. V plastech se dnes dělá
téměř všechno. Docela rozšířený názor na tuto otázku je, že se vyhodí na společnou hromadu s jiným odpadem a třídění tak trochu
postrádá smysl. Musíme říct, že každá svozová ﬁrma to má trochu jinak. V AVE Benátky mají speciální třídící linku. Vždyť provo-

zovna na Benátském vrchu je největší skládkou svého druhu
v České republice. Skládka vycházela z německých norem a její
zabezpečení je navíc naddimenzované, takže plně odpovídá současným velmi přísným českým i evropským legislativním požadavkům. Celá skládka je rozdělena do dvou kazet – kazeta
komunální pro ukládání odpadu a kazeta průmyslová pro odpady
nebezpečné. Skládka byla založena v bývalém vojenském prostoru ve vzdálenosti přibližně dva kilometry od Benátek nad Jizerou. Lokalita je tedy vhodná k danému účelu svým umístěním
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i po geologické a hydrogeologické stránce.
A co s odpadem, který se právě přiveze? Z aut plast putuje na třídicí linky, kde je ručně dotřiďován. Pracovníci stojí podél pásu
a vybírají jednotlivé druhy plastových odpadů. Zachycují i nežádoucí nečistoty, které se obvykle odvážejí k energetickému využití. Existují však i linky automatické, na kterých jsou k třídění
využívány optické senzory.
Dochází zde k manuálnímu oddělování nevyužitelného odpadu
od druhotně využitelného. Výstupem z třídící linky jsou PET láhve
barevné, čiré, duté a tvrdé plasty, dále barevné a čiré fólie a také
kartonový papír a časopisy. Kapacita této linky je dimenzovaná
na třicet pět tisíc tun odpadu ročně.
Po vytřídění je plastový odpad rozdrcen na tzv. PET ﬂakes. Drť je
pak několikanásobně proprána a vysušena. Takto vyčištěné vločky
putují do tzv. granulátoru, kde jsou teplem roztaveny na plastové
granule. Výsledkem je velmi cenná surovina, tzv. regranulát, kterou je možné použít k výrobě nových produktů.

Plastový uzávěr

A co uzávěr láhve? Ten samozřejmě také patří do žlutého kontejneru. Liší se však materiálem, ze kterého je vyroben (proto můžete
uvnitř víčka vidět kód, který značí druh materiálu), a proto je lepší
jej při třídění sundat. Recyklace víček totiž probíhá trochu jiným
způsobem, a i jejich výkupní cena může být vyšší než u samotných
PET láhví. Plastové uzávěry mají všelijaké barvy. Zajímavostí je,
že nejdráže se aktuálně vykupují víčka červená.

Plastový fenomén

Leckdo si možná ani neuvědomuje, jak široký sortiment plast zastupuje. Do plastu se oblékáme, vozíme se v něm, s jeho pomocí
i stolujeme. Produkce a spotřeba PET láhví je enormní, každý rok
dochází k recyklaci přibližně 750 milionů tun polyethylentereftalátu. Z regranulátů se vyrábí technická a textilní vlákna. Nejvíce výrobků z recyklovaných PET láhví nalezneme v potravinářství, stavebnictví a módním průmyslu. Málokterý veletrh designu se dnes obejde bez sekce věnované výrobkům z recyklovaných materiálů. Například plastový kolíček na prádlo je až ze
75 % vyroben z recyklovaného materiálu.
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Jak na plasty:
Pokud se vám nechce odstraňovat z plastové lahve vršek a etiketu, tak dobrou zprávou je, že to dělat nemusíte. Obojí bude při
dalším zpracování odstraněno, a to bez ohledu na to, jestli je etiketa plastová nebo papírová.
Důraz raději klaďte na stlačení lahve. V případě, že to neuděláte,
lahev zabere příliš mnoho místa a nakonec nezaplatíte za odvoz
odpadu, ale vzduchu. Naplňte proto plastový pytel do plna stlačenými „petkami“, a až potom ho vyhoďte.
Pozor na PVC. Polyvinylchlorid -zkráceně PVC, ze kterého jsou
vyrobené například novodurové trubky a linoleum, do kontejneru
na tříděný odpad vůbec nepatří! Obsahuje totiž chlór a jeho zahřátím tak mohou vzniknout nebezpečné zplodiny. Jestliže ho
hodíte do nádoby na plasty, naší planetě tím rozhodně nepomůžete.
Co umývat a co ne? Je sice pravda, že při zpracování plastového
odpadu se z materiálu odstraní drobné nečistoty, ale pokud je
plast příliš znečištěný, je lepší ho opláchnout vodou. U velmi mastných obalů použijte teplou vodu a saponát. Naopak, lahvičky od
kosmetických přípravků vymývat nemusíte, dočištěné budou při
dalším zpracování odpadu.
Opatrně s TetraPak obaly. Nápojový karton je složený z několika
vrstev. Určit správnou sběrnou nádobu nemusí být proto vůbec
jednoduché, ne všude jsou totiž k dispozici kontejnery přímo na
ně. V některých případech se sice TetraPak může vhazovat spolu
s plastovým odpadem, přesný způsob třídění ale závisí na obci
a na konkrétní sběrné společnosti. Nejlépe uděláte, když si budete všímat recyklační značky na obalu výrobku a popisů na kontejnerech. Šipky na obalu znamenají, že je možné ho recyklovat.
Číselné označení nebo písemná zkratka nás zase informují o materiálu, ze kterého je obal vyroben. Podle nich lehce poznáte, do
kterého kontejneru máte obal spíše hodit. Opět platí zásada, že
kartony by měly být stlačené, prázdné a pokud možno i čisté.
Článek zpracovala: Ing. Lucie Proroková.

KULTURA

V tomto měsíci slaví významné životní jubileum
Radomír Popelář
Valentina Seková
Miloslava Kolocová
Zdeněk Novák

Ludmila Vydrová
Zdeněk Michálek
Jarmila Nováková

Srdečně gratulujeme.
Za zpravodaj a Obec Jirny – Šárka Hanušová a Lucie Proroková

KULTURA

Vernisáž obrazů Otty Martinovského v Jirnech
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KULTURA

V polovině druhého prázdninového měsíce se uskutečnila vernisáž mého učitele a kamaráda Otty Martinovského na Kvapíku
U Antošů. Otty si velmi vážím nejenom jako malíře, ale především
jako člověka. Jeho srdce, jeho oči a jeho ruce zachycují a s dokonalostí interpretují krásu života, která nám nezřídka uniká.
A tak děkuji vám všem, kteří jste na vernisáž či výstavu přišli. Děkuji, že jsme tu krásu mohli s vámi sdílet. Děkuji také všem pomocníkům a spoluorganizátorům ze „Srdcí“. A tobě Otto děkuji za
vše, co jsi mne naučil a za to, že jsi ve svém věku 90 let neváhal
a do Jiren osobně přijel.
Přeji nám všem oči a srdce kráse otevřené.
Václav Jelínek

AKCE V KULTURNÍM DOMĚ JIRNY
14. 9.
14.-15. 10.
20. 10.
2. 11.
16. 11.
23. 11.
29. 11.
18.-19. 12.
18. 1. 2020
15. 2.
14. 3.
21. 3.

Koncert Waldemar Matuška – Sokol
Prodejní trhy – Hasík
Jirenské Srdcebraní od 19 hod.
Halloweenská celodenní party – Sokol
Svatomartinský beneﬁční ples
Mikulášská zábava – Veteran Car + Hasiči NJ
Soukromá akce
Prodejní trhy – Hasík
Myslivecký ples
Obecní ples
SDH Šestajovice – ples
SDH Nové Jirny – ples

SÁL „KVAPÍK U ANTOŠŮ“ JIRNY
Pravidelné akce

Neděle a pondělí – Taneční pro dospělé, taneční kurzy pro začá-
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SPOLKY A ORGANIZACE
tečníky, středně pokročilé i pokročilé. Už od 22. 9. 2019 pokračujeme oblíbeným cyklem tanečních pro dospělé, na které se můžete hlásit na www.artimo.cz
Pondělí, 18:00, Latina pro ženy, od 23. 9. 2019 začínáme oblíbeným kurzem vhodným pro všechny tanečnice, které mají chuť si
příjemně zatančit sólo a poznat krásu latinských rytmů a pohybů.
Na své si přijdou jak začátečnice, tak pokročilé. Možnost přihlásit
se a více informací na www.artimo.cz
Úterý, 19:00, Hathajóga, od 3. 9. 2019 nový kurz lekcí, které probíhají každé úterý, jsou kombinací hathajógy, jógové terapie,
muzikoterapie a aromaterapie. Více informací a rezervace: Eva
Šimánková, e-mail: E.Simankova@seznam.cz, mob.: 608 109 743,
FB Sakurajóga
Středa a čtvrtek – Taneční přípravka, od 18. 9. 2019 otevírá TJ
Sokol Jirny kurzy tanečně-pohybové průpravy pro děti od 8 do 14
let! Vhodné jak pro první taneční krůčky, tak pro již mírně zkušené tanečníky. Přihlášení na e-mailu: sokoljirny@gmail.com

Září

17. 9. 2019 úterý, 17:00–18:00, Bezplatná právní poradna. Cílem
právní poradny je podat bezplatnou radu a pomoc těm občanům
Jiren, Nových Jiren a sousedních obcí, kteří potřebují pomoci s řešením různých problémových situací, a kteří by zejména z ﬁnančních důvodů nebyli jinak schopni svůj právní problém konzultovat
s advokátem. Lze přijít i bez objednání, ale ideální je předem se
objednat na adrese korejzova@email.cz. Těší se na Vás, JUDr. Jitka
Korejzová, advokátka.
20. 9. 2019 pátek, 19:00, Biograf Kvapík – Zelená kniha. Bývalý
vyhazovač a drobný podvodníček Tony „Pysk" Vallelonga má mezi
newyorskými Italy pověst chlápka, který dokáže vyřešit každou
šlamastyku. Slavný černošský klavírista Dr. Don Shirley si ho proto
najímá jako řidiče a bodyguarda na turné po divokých státech
amerického Jihu 60. let. Tony je horkokrevný, ne moc vzdělaný, ale
o to mazanější. Nade vše miluje svoji ženu a smažená kuřata. Dr.
Don je jeho protikladem: kultivovaný génius jemných mravů
a pevných zásad. Aby společně překonali nástrahy, musí si k sobě
oba tvrdohlaví muži najít cestu skrz předsudky a humorné přešlapy. Originální komedie, která získala tři Oscary včetně sošky
pro Nejlepší ﬁlm. Vstupné dobrovolné.
22. 9. 2019 neděle, 15:00, Vodnická pohádka. Pohádka pro děti

v podání ochotnického spolku AJETO Veleň. Pořádá Divadelní
ochotnický spolek Jirny.

Říjen

11. 10. 2019 čtvrtek, 19:00, Archeologická přednáška – Přednáška o historii a archeologických nálezech v Šestajovicích a Jirnech. Zajímá vás historie? Chcete se dozvědět více o naší obci,
regionu a lidech, kteří tu žili? Přijměte tedy pozvání na atraktivní
přednášku Mgr. Pavla Snítilého z Městského muzea v Čelákovicích. Vstupné dobrovolné! Pořádá spolek Šestajovice pro život ve
spolupráci se Sdružením Otevřených Srdcí Jirny.
15. 10. 2019 úterý, 19:00, Sousedské besedování – Černí koně na
Kvapíku. Přednáška na téma „Život s handicapem jako výzva“.
Vstupné dobrovolné.
20. 10. 2019 neděle, 15:00, O mlynáři Jankovi a Cecilce ze zámku
aneb Lesní pohádka. Pohádka pro děti o tom, jak láska, důvěra
a nezištnost zvítězila nad zlem a sobectvím. Jedinečná příležitost
vidět čaroděje Hrubanta na vlastní oči...
24. 10. 2019 čtvrtek, 19:00, Pět holek v TukTuku. Lucka míří do
Jiren, aby prozradila ukrutnou pravdu o holčičím dobrodružství!
Pět pohledných dívek se v růžových tuktucích snaží přejet Jižní
Ameriku. Postupem zjišťují, že si mnohem snadněji poradí s výměnou převodovky než jedna s druhou. Cíl ale mají všechny stejný.
S vozítky, která mají motor o chlup silnější než sekačka na trávu,
chtějí ujet 13 000 km skrz jihoamerický kontinent. Dvě tříkolová
monstra, romantika, benzín, hormony a dech beroucí Jižní Amerika. Uzavírejme sázky, jestli vůbec dojedou ... Přijďte se pobavit,
inspirovat a nakopnout. Vstupné 140 Kč. Více informací na
www.otevrenasrdce.cz

Listopad

17. 11. 2019 neděle, 19:00, Jitka Vrbová a Honza Frühwirt.
Legendy trampské a country hudby v Jirnech. Vstupné 190 Kč.

KULTURNÍ DŮM JIRNY
20. 10. 2019 neděle, 19:00, Olympic v Jirnech!. Legendární česká
hudební skupina vystoupí v rámci letošního ročníku Jirenského
Srdcebraní v Jirnench. Více informací na www.otevrenasrdce.cz.

SPOLKY A ORGANIZACE
SDH Nové Jirny
Krásný den všem. Léto máme v polovině a náš team hasičů má
za sebou letní hasičský tábor. Zde je krátké shrnutí toho, jak jsme
si to v krásném zámečku Bílé Poličany užili.
Celá výprava se dala do pohybu v dopoledních hodinách v sobotu
27.7.2019. Naštěstí bez problémů a častých zastávek ze všelijakých důvodů, jsme dorazili na místo a tím mohla začít dobrodružná výprava za pokladem. Letošní tábor se nesl, díky tématu
celotáborové hry, v námořnickém duchu. Jak už to tak bývá, mezi
námořníky se našlo i pár záškodnických pirátů. Po ubytování ve
svých kajutách jsme byli připraveni vyslechnout si pravidla hry.

Naši námořníci byli rozděleni do čtyř družstev, a aby mohli hrdě
nosit svou týmovou vlajku, museli si nejprve nějakou vyrobit. Po
úspěšném rozpatlání barev jeden po druhém, po půlce tábora a
valné části vedoucích, ulpěly nějaké barvy i na vlajkách a posádky
byly skoro vybavené na první část hry. Družstvům byla přidělena
barva a v té dostal každý člen svůj vlastní šátek. Konečně se dala
smečka identiﬁkovat i na dálku.
Celých pět dní nám počasí přálo a tak jsme si dvakrát mohli užít
radovánek na místních koupalištích s původním záměrem pořádně unavit děti. Jak už to tak bývá, nejvíce byla vyčerpaná posádka vedoucích. Každá etapa hry měla za výsledek nalezení části
mapy k pokladu. Hry bojovné, zručnostní a výkonnostní byly ná-
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plní každého dne. Velmi zajímavá byla noční část hry, kdy si opět
největší zážitky odnášela dospělá část osazenstva. Nicméně důvtip a nebojácnost projevili především mladší děti. Do nabitého

8

SPOLKY A ORGANIZACE
programu se zvládl zařadit i trénink útoků, na který se samozřejmě hasiči větší i menší velmi těšili. Přes všechny bodance, kousance a odřeniny jsme se všichni vrátili živí a zdraví s velkou
hromadou zážitků. Tímto děkujeme všem, díky kterým se mohl
tábor uskutečnit a obrovsky se povedl.
V září nás čekají poslední dvě soutěže v požárních útocích Podlipanské ligy a tak pokud budete mít chuť, přijeďte povzbudit
mladé hasiče.
14. 9. 2019 Bulánka a v soboru 21. 9. 2019 Kostelec nad Černými
lesy.
Za SDH Nové Jirny
Jan Siekel, vedoucí mládeže

Veteran Car Club Nové Jirny
Uctění památky letců WW2

Předposlední květnový víkend pořádali členové našeho Veteran
Car Clubu setkání pro spřátelené kluby v kempu Cholín na Slapské přehradě. Hlavním programem bylo uctění památky posádky
bombardéru B-17 a generála Karla Mareše. Páteční večerní posezení nám zpříjemnila country & bluegrass skupina DOBRÝ

STRUNY. V sobotu se šest jeepu, jedna Dodge a nákladní auto
GMS, v barvách US army, vydalo na trasu v okolí Sedlčan. První
zastavení bylo u pomníku posádce amerického bombardéru B -17,
kde jsme položili kytici a za zvuků české a americké hymny uctili
památku deseti letců, kteří zde byli sestřeleni.
Poté se konvoj přesunul do nedaleké Kosovy Hory k pomníku na
počest generála Karla Mareše. U pomníku jsme položili kytici
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a uctili památku tohoto válečného hrdiny, 1. velitele slavné 311.
čs. bombardovací peruti RAF ve Velké Británii v době 2. světové
války. Cestou zpět jsme se krátce zastavili u zříceniny větrného
mlýna u Příčov a pak už nás čekal chutný oběd v restauraci na
Cholíně. Po obědě jsme naše plechové miláčky protáhli v bývalé
pískovně u Dražetic, kde jsme pro řidiče připravili jízdu zručnosti.
Večer nám k přátelskému posezení zahrála naše kapela ŠOLC
BOYS.
Místo v Kolihovském lese nad osadou Hradišťko, kam dopadly
trosky amerického bombardéru zasaženého hitlerovskými okupanty 19. dubna 1945, se stalo ještě před koncem 2. světové války
v roce 1945 a poté v době po únoru 1948 symbolem odporu proti
totalitním režimům nacistickému i komunistickému. Je důležité
nejen pro nás, nezapomínat na bojovníky za svobodu a na oběti
nacismu i komunismu. Děkujeme všem, kteří se vzpomínkové akce
účastnili.

Všechny informace
z našeho Veteran car
clubu Nové Jirny si
můžete přečíst na
našich webových
stránkách:
https://www.vccnovejirny.cz/.
Za VCC Nové Jirny
Jiřina Vlastníková

Sdružení Otevřených Srdcí
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Divadelní spolek
Medailonek „Ochotníka“
1) Krátce se nám představ, věk, zaměstnání, zájmy apod.
Jmenuji se Miloš Šrůtek, 55 let, v Jirnech
bydlím 12 let, mám dvě děti – Elišku a Michala.
Neúspěšně podnikám v reklamní oblasti.
Jsem jednatelem Sokola.
Zájmy: divadlo, zahrada, pěstování rajčat,
lyže, vyzkoušel jsem mnoho kroužků. Hrál
jsem fotbal a mrzí mě, že zde není možnost
si zajít na vesnický fotbal, který vždy občany stmeloval.
2) Proč se věnuješ divadlu? Co Tě k němu
přivedlo? Tvoje motivace?
K divadlu mě přivedl pan Stanislav Lehký
(herec a náš pan režisér,) se kterým jsme
i spolek zakládali. Rád se naučím něco od
profesionálního herce. Sešla se nás skvělá
parta! Některé kolegy jsem přivedl a některé trochu přemluvil…
3) Co bys vzkázal čtenářům?
Vážení čtenáři, podporujte nás při vystoupeních, čtěte Zpravodaj a dozvíte se mnoho užitečných a aktuálních informací.
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TJ Sokol Jirny
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Pro chvíle oddechu

18

Pro chvíle oddechu - křížovka
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TENIS JIRNY

Výborný rok klánovického a jirenského tenisu
Členové tenisových klubů v Klánovicích
a Jirnech mohou být hrdí na naše reprezentanty. V letošním roce se jim velmi
dařilo v týmových soutěžích mládeže.
Radost máme nejen z našich šikovných
dětí, ale za zmínku stojí i jejich ochotní
rodiče, kterým nevadí trávit každý víkend
jarní sezony na tenise a nervovat se při
sledování svých dětí.
Poděkování také patří všem kapitánům
družstev sestavených především z řad
obětavých rodičů. Potěšilo nás, že ve
všech našich týmech byli všichni účastníci spolehliví a nestávalo se, že bychom
neměli plnou sestavu nebo na poslední
chvíli sháněli náhradníky.
Úplně poprvé v historii našeho klubu
budou příští sezonu hrát nejvyšší pražskou soutěž mistrovských utkání obě žákovská družstva a to mladší i starší žáci.
Je pro nás poctou, že zapadáme mezi osm
nejlepších týmů v Praze a budeme dělat
vše pro to, abychom v tak těžké konkurenci jako je Sparta Praha nebo I.ČLTK
Praha obstáli. Za Jirenský oddíl TK TOLA
nás reprezentovaly děti z nejmladší kategorie minitenis. Ve středočeském kraji vy-
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hrály celou svoji skupinu a v září se budou snažit o zisk přeborníka Středočeského kraje a postupit na mistrovství republiky.
Budeme držet palce ať se to podaří.

O závodní tenis je v našich klubech čím dál větší zájem. Zásluhu
na tom má i trenérský tým sestavený výhradně z bývalých velmi
dobrých hráčů, kteří ambiciózním dětem dokáží předat cenné zkušenost v přípravě na turnaje.

Výsledky družstev 2019

Jsme velmi rádi, že úroveň klánovických hráčů jde každým rokem
nahoru a už se těšíme na příští sezonu. Držíme všem hráčům
palce a doufáme, že se budou i nadále zlepšovat a dělat nám
všem velkou radost.
Filip Laža

Minitenis - 1. místo ve Středočeském kraji
Babytenis - obstál v silné konkurenci nejvyšší pražské soutěže
Ml. žáci C - 3. místo ve 3. třídě
Ml. žáci B - 1. místo ve 2. třídě – postup do 1. třídy
Ml. žáci A - 6. místo v lize – udržení nejvyšší pražské soutěže
St. žáci B - 1. místo ve 3. třídě – postup do 2. třídy
St. žáci A - 1. místo v 1. třídě – postup do nejvyšší pražské
soutěže
Dorost

- 2. místo v 2. třídě – postup do 1. třídy

I N Z E RC E

KOMINICTVÍ NĚMEC

opravy, revize, čištění,
tel.: 775 132 921, www.kominictvinemec.cz

izitky, štítky, etikety, samolepky, dopisní papíry, samo
isovací formuláře, letáky, plakáty, skládačky, pozvánk
oviny, brožury, časopisy, knihy, karty, pexesa, sešity, p
lednice, diplomy, krabičky, blistry, kalendáře stolní i ná
těnné, bannery, billboardy, dárkové poukazy, svatebn
řání, pamětní listy, jídelní lístky, novoročenky, účetní d
lady, noty, prezentační desky, booklety, graﬁcké zprac
ání, skeny, profesionální focení, výseky, perforace, big
ání, falcování, číslování, vazby V1 a V2, kroužková vazb
alení, graﬁcké papíry, cenovky, poutače, vizitky, štítky
ety, samolepky, dopisní papíry, samopropisovací form
áře, letáky, plakáty, skládačky, pozvánky, noviny, brožu
asopisy, knihy, karty, pexesa, sešity, pohlednice, diplo
rabičky, blistry, kalendáře stolní i nástěnné, bannery, b
boardy, dárkové poukazy, svatební přání, pamětní listy
elní lístky, novoročenky, účetní doklady, noty, prezent
esky, booklety, graﬁcké zpracování, skeny, profesioná
ocení, výseky, perforace, bigo- vání, falcování, číslován
azby V1 a V2, kroužková vazba, balení, graﬁcké papíry,
ovky, poutače, vizitky, štítky, etikety, samolepky, dop
apíry, samopropisovací formuláře, letáky, plakáty,sklá
ačky, pozvánky, noviny, brožury, časopisy, knihy, karty

VYTISKNEME VŠE
OD VIZITKY
PO BILBOARD,
OD JEDNOHO
KUSU PO PALETY..

Areál VÚ Běchovice•604 817 600
www.tiskarnabetis.cz•info@tiskarnabetis.cz
BetisTiskarna

esa, sešity, pohlednice, diplomy, krabičky, blistry, kale
áře stolní i nástěnné bannery billboardy dárkové

Prodej slepiček
Červený Hrádek prodává slepičky
Dominant všechny barvy
a Green Shell 14- 19 týdnů / 159 -209,- Kč/ ks.
Prodej: 22.9., 20.10., 17.11. 2019 - Jirny- potraviny u parku - 14.15 hod.
Info: Po - Pá 9.00 - 16.00 hod.,
tel. 601 576 270, 728 605 840
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INTERIÉRY VOHÁNKA
kompletní vybavení interiérů

kuchyňské linky, vestavěné skříně,
interiérové dveře, stoly, plovoucí a vinylové
podlahy, ložnice, dětské pokoje, schodiště
Tel.: 604 355 701, 736 254 311, 603 560 535
Webová adresa: interiery-vohanka.cz
Adresa: Rostoklaty 173, 281 71 Rostoklaty

Studio na
ploše 400m2
NOVĚ OTEVŘENO
PO-PÁ 9-17h.
SO
9-12h.
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