
 

 

 

TISKOVÁ ZPRÁVA                    10. června 2014 

 

OSLAVTE S YIT SVÁTEK JUHANNUS – LETNÍ SLUNOVRAT 
V DUCHU FINSKÝCH TRADIC! 

 

Společnost YIT Stavo, která v Modřanech staví energeticky úsporný projekt KOTI 

Hyacint se zdravým bydlením, se rozhodla uspořádat oslavy letního slunovratu. 

Protože má své kořeny ve Finsku, kde tento svátek patří k nejvýznamnějším v roce, 

přináší některé tamní tradice k nám. Svátek Juhannus plný zábavy a her pro celou 

rodinu se koná pod záštitou finské velvyslankyně v sobotu 21. června od 17 hodin ve 

Freestyle parku Modřany u oblíbené cyklostezky.  

 

Juhannus je obdobou naší svatojánské noci. Ve Finsku 

připadá na nejbližší sobotu mezi 20. a 26. červnem. Noci jsou 

v tento čas považovány za mystické a na severu je slaví 

bujarými večírky. Finové zapalují ohně, tančí a baví se 

s přáteli. Také oslavy s YIT budou plné zábavy pro děti 

i dospělé. Nebude chybět ani oheň, který je nedílnou součástí 

oslav. I proto bude vrcholem večera ve 21 hodin velká ohňová show. 

 

Společnost YIT, která k nám přináší finský styl bydlení, seznámí děti i dospělé s finskými 

zvyky a zajímavostmi. Tak například hru Angry Birds zná snad každé dítě a v mobilu ji má 

i většina dospělých. To, že tito veselí ptáci pocházejí právě z Finska, však ví málokdo. Děti si 

ji budou moci zahrát a také se mohou zúčastnit malířské 

soutěže o pěkné dárky. Skandinávský dům, jako jeden 

z partnerů akce, pro ně uspořádá kurz runového psaní. Tímto 

tajným písmem pak mohou psát vzkazy, kterým rodiče 

nebudou rozumět. Dospělí se mohou pobavit třeba u 

zábavného kvízu o finštině a kromě zajímavých informací 

o zdravém a úsporném bydlení mají šanci vyhrát designové dárky finských značek a voucher 

na půjčení elektrokola od partnera akce ekolo.cz. 

 

Užít si letního slunovratu ve finském stylu mohou přijít všichni, kdo se chtějí pobavit 

a dozvědět se o této krásné zemi něco víc. Vstup zdarma. 

 

Program akce, kterou moderuje Zorka Hejdová z Evropy 2: 

- dětská výtvarná soutěž s možností vyhrát zajímavé ceny inspirované Finskem (hry 

Angry Birds, knížky o Mumincích…) 

- výherní vědomostní kvíz o Finsku - vylosovaní získají designové dárky známých 

finských značek do svého bytu a voucher na zapůjčení elektrokola 

http://www.freestylepark.cz/kontakt


- zábavný kvíz „Rozumíte finsky?“ 

- finské hry Mölkky a Angry Birds 

- rychlokurz tajného runového písma od Skandinávského domu 

- zábavný fotokoutek v severském stylu 

- malování lampionů, které si malí návštěvníci budou moci večer rozsvítit 

- projížďky na moderních a ekologických 

elektrokolech od firmy ekolo.cz 

- finská a česká hudba 

- několik ohňových vystoupení - a na závěr večera 

ve 21 hodin velkolepá OHŇOVÁ SHOW!  

 

Více informací na webu www.yitkoti.cz. 

Akce proběhne pod záštitou paní Päivi Hiltunen-Toivio, velvyslankyně Finska v České 

republice. 

 

Mapa a spojení do Freestyle parku Modřany: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
O společnosti YIT a YIT Stavo: 
Společnost YIT (správná výslovnost: vajajtý) vstoupila na český trh v roce 2008, kdy akvizicí získala 
českou společnost Euro STAVOKONSULT. Obě společnosti působí v oboru stavebnictví řadu let – 
původní Euro STAVOKONSULT je na českém trhu téměř 20 let, kořeny skandinávské YIT sahají až 
do roku 1912. K hlavním činnostem YIT Stavo patří příprava a realizace developerských projektů. Na 
český trh přináší bydlení ve finském stylu. 
V rámci konceptu YIT KOTI již společnost YIT Stavo v České republice dokončila 5 projektů: KOTI 
Hostivař I, KOTI Hájek, KOTI Troja, KOTI Victoria a KOTI Braník. Ve výstavbě jsou nyní 3 projekty: 
KOTI Hyacint, KOTI Hostivař II a nejnovější KOTI Green Motol. Společnost se chce postupně zařadit 
mezi pětici nejsilnějších developerů na poli rezidenční výstavby v Praze.  

http://www.yitkoti.cz/yit_domov/o-spolecnosti/novinky/single/02-06-2014-oslavte-s-yit-sv%C3%A1tek-juhannus-letn%C3%AD-slunovrat-v-duchu-finsk%C3%BDch-tradic!
http://www.freestylepark.cz/kontakt
http://www.yitkoti.cz/yit_domov/projekty


Nad rámec developerské činnosti podniká mezinárodní skupina YIT v oblasti pozemního 
a průmyslového stavitelství. YIT úspěšně působí ve Finsku, v pobaltských státech, Rusku a ve střední 
Evropě. Za rok 2013 dosáhly výnosy YIT Corporation 1,859 mld. EUR, provozní zisk činil 152,8 mil. 
EUR. YIT Corporation zaměstnává více než 6.000 lidí. Firma, která v roce 2012 oslavila 100 let od 
svého založení, je kotovaná na burze v Helsinkách. Jako jeden z mála developerů financuje výstavbu 
výhradně z vlastních zdrojů. 
 

Další informace: 

Crest Communications 
Marcela Kukaňová, Lenka Vybulková, tel.: +420 222 927 111 
e-mail: marcela.kukanova@crestcom.cz; lenka.vybulkova@crestcom.cz 

www.crestcom.cz; www.yitkoti.cz 
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