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ÚSPĚŠNÁ REALIZACE PROJEKTŮ AFI EUROPE V ČR

Rezidenční projekt TULIPA ROKYTKA v Praze‑Vysočanech byl dokončen na přelomu let 2012/2013. Ve dvou fázích bylo postaveno 178 bytů.

TULIPA MODŘANSKÁ ROKLE má kromě moderní a funkční archi‑
tektury také vynikající dopravní dostupnost a kvalitní občanskou vy‑
bavenost. Těsné propojení s přírodou obstarává sousedství třetího
největšího přírodního parku v Praze.

Projekt KORUNNÍ DVŮR se nachází na Vinohradech, v prestižní
pražské rezidenční čtvrti v blízkosti centra města. Tvoří ho 255 bytů,
7500 m² kanceláří a 450 parkovacích míst. Projekt byl dokončen
v roce 2006. Všechny byty a kancelářské prostory jsou vyprodané.

Rezidenční soubor Tulipa Třebešín postupně vyrůstá na území Prahy 3, v těsném sousedství Prahy 10. První etapa prodeje 183 bytů byla
ukončena na jaře 2017. Prodej druhé etapy – domů s velkými terasami a krásnými výhledy – úspěšně pokračuje. Výstavba dalších etap plynu‑
le navazuje. Součástí projektu je také nová mateřská školka a objekt supermarketu. V okolí se nacházejí rozlehlé parky plné zeleně, zároveň je
to odtud do centra jen pár minut.

Úvodní slovo
VÁŽENÍ KLIENTI,
ŽIJEME V DOBĚ VYSOKÉ POPTÁVKY PO NOVÉM BYDLENÍ A KDY JE, ZEJMÉNA V PRAZE, KAŽDÝ NOVÝ REZIDENČNÍ
PROJEKT VELMI VÍTÁN. MY V AFI EUROPE JSME RÁDI, ŽE MŮŽEME SVÝM KLIENTŮM NABÍDNOUT HNED NĚKOLIK
KVALITNÍCH BYTOVÝCH PROJEKTŮ, A JSME HRDÍ, ŽE NA TOMTO POLI PATŘÍME K LÍDRŮM NA TRHU.

Naše společnost má aktuálně více než tisíc bytů v různé
fázi výstavby ve dvou rezidenčních projektech. Prvním
z nich je Tulipa Třebešín, který vzniká na rozhraní praž‑
ského Žižkova a Strašnic. Jeho součástí bude i nová
mateřská škola s kapacitou 60 dětí, komerční jednotky,
administrativní budova a další související infrastruktura.
Naším druhým rezidenčním projektem je Tulipa City,
která tvoří rezidenční část nové městské čtvrti AFI City,
kterou postupně vybudujeme na ploše 15 hektarů.
Na bývalém brownfieldu dále vyrostou administrativní
budovy a komerční plochy, které budou obklopené
veřejně přístupnou odpočinkovou plochou s parkovými
úpravami. V okolí projektu je veškerá infrastruktura
včetně metra a řady tramvajových linek.

Při této příležitosti bych rád poděkoval našim stávajícím
i budoucím klientům za zájem o naše projekty a za důvě‑
ru, kterou nám dávají pořizováním svého nového bydlení
právě u nás.
Přeji vám příjemné dny.

Doron Klein,
CEO AFI Europe

AFI EUROPE Czech Republic, dceřiná společnost skupiny Africa Israel Investments, je předním mezinárodním inves‑
torem a developerem v oblasti komerčních a bytových nemovitostí se zaměřením na realitní trhy střední a východní
Evropy. AFI EUROPE Czech Republic působí v České republice od roku 1997 a dokončila zde celou řadu úspěšných projektů:
nákupní centra Palác Flora a AFI Palác Pardubice, rezidenční komplexy Korunní Dvůr, Tulipa Rokytka a Tulipa Modřanská rokle
nebo logistický park D8 European Park. Na poli kancelářských nemovitostí AFI EUROPE Czech Republic dokončila tři fáze
administrativního centra Classic 7 Business Park a v současné době realizuje projekty Butterfly v Praze 8-Karlíně a AFI Vokovice
v Praze 6-Veleslavíně. Zároveň je ve výstavbě i rezidenční projekt Tulipa Třebešín v Praze 3 a multifunkční projekt AFI CITY
v Praze 9 u stanice metra Kolbenova, který zahrnuje rezidenční, administrativní a obchodní plochy. www.afi‑europe.eu
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Výhodná investice do
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DEVELOPERSKÝ PROJEKT TULIPA CITY V KOLBENOVĚ
ULICI VYRŮSTÁ POSTUPNĚ VE DVOU ETAPÁCH A CEL‑
KOVĚ POČÍTÁ S VÝSTAVBOU 473 BYTŮ V DISPOZICÍCH
OD 1+kk DO 4+kk.

Kolbenova, najdou výhodné startovací bydlení singles, ro‑
diny s dětmi i senioři hledající poklid a bezpečí. Celý areál
je z architektonického hlediska navržen tak, aby vytvořil
ideální místo nejen k bydlení, ale též pro práci a relaxaci.

V souboru nových bytových domů postavených uprostřed
budoucího „města ve městě“, na dohled zastávky metra

„Urbanistický projekt Tulipa CITY vychází z původní pří‑
zemní zástavby, kterou nahradíme moderními, a přesto

perspektivní lokality
jednoduše pojatými čtvercovými domy s byty 1+kk až
4+kk a několika ateliéry,“ říká David Chisholm, architekt
a autor konceptu 1. etapy projektu z kanceláře CMC.
Budovy spojuje promyšlený, tvořivý design, koncepční
plánování a ohleduplný přístup. Většina bytů má dnes
tolik žádané předzahrádky, střešní terasy či lodžie, které,

ač vypadají velkoryse, jsou řešené s důrazem na efektiv‑
ní využití prostoru. To ostatně platí pro celý areál včetně
2. etapy rezidenční výstavby, který nabídne pohodlné
bezpečné komunikace i kancelářské budovy rámované
parkem a zelení ubíhající za náspem vzhůru směrem
ke kbelské magistrále, součásti pražské výpadovky
z města.
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VYSOČANY MĚNÍ SVOU TVÁŘ

PŘI POHLEDU Z OKNA VAGONU UHÁNĚJÍCÍHO PO ŽELEZNIČNÍ TRATI PRAHA–OLOMOUC BYLY VYSOČANY
JEŠTĚ V ROCE 1845 IDYLICKOU VESNICÍ OBKLOPENOU ZELENÝMI POLI A MALEBNÝMI STATKY. PRÁVĚ ZELEŇ
VHODNĚ V KOMBINACI S ELEGANTNÍMI MODERNÍMI STAVBAMI SE MÁ DO TÉTO POZDĚJI „ČISTĚ INDUSTRIÁL‑
NÍ OBLASTI“ UŽ BRZY VRÁTIT.

Vrátí se sem i lidé – budoucí hrdí Vysočaňáci. Do ob‑
rovského obdélníku o rozloze gigantických 250 hektarů
ohraničeného ulicemi Kolbenova, Freyova, Poděbrad‑
ská a Kbelská se v horizontu dalších pár let bude po‑
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stupně stěhovat na 40 000 obyvatel. To oni znovu „oži‑
ví“ plochu současného „brownfieldu“, která už několik
desetiletí smutně chátrá. Přitom před 115 lety se toto
místo začalo slibně průmyslově rozvíjet. V srpnu roku

1902 byly Vysočany povýšeny dekretem Františka Jo‑
sefa I. na město s právem užívat městský znak. Byd‑
lelo tam přes 4000 obyvatel a většina z nich pracovala
po celý život na dohled domků v moderní Kolbenově
továrně. Její obrovské betonové haly s kouřícími komí‑
ny překryly původní obilná pole, zato v nich vznikaly so‑
fistikované alterná‑
tory, dynama i tur‑
bíny do vodních
elektráren, které
putovaly z Prahy
do celého svě‑
ta. Jenže pak se
motory okolních
fabrik, mezi něž
patřily i závody
Breitfeld-Daněk,
Avia Aero, Praga či
pekárna Odkolek
zpomalovaly, až se
zastavily.
Každá doba má
své priority a revo‑
luce. Ta průmyslo‑
vá skončila ve Vy‑
sočanech, aniž by
si to kdo opravdu
uvědomil, hned
po druhé světo‑
vé válce. A tak jak
postupně odezní‑
valy ozvěny pí‑
chaček příchozích
dělníků, zůstáva‑
ly gigantické haly
a výrobní prostory
stále více opuště‑
né. To po téměř
pětadvacet let pla‑
tilo i pro zastávku
metra Kolbenova,
kterou mohl vlak
projíždět doslo‑
va bez zastavení
– kdo by tam také
vystupoval.

Položení inženýrských sítí na tomto poměrně rovina‑
tém území je snadné, byť prostor vyžaduje příslušné
terénní úpravy tak, aby nepůsobil nudně. A také určitý
myšlenkový nadhled. Vysočany nikdy neměly vlast‑
ní náves, tam, kde kdysi stávala tvrz, zůstaly jen ne‑
vzhledné hospodářské budovy. Čtvrti dodnes chybí
opravdové živé
náměstí, místo,
kde by se lidé rádi
sdružovali a bylo
pomyslným cen‑
trem oblasti. Prá‑
vě to může být
chytře zakom‑
ponováno mezi
ulice Kolbenova
a Poděbradská
a doplněno pár
zdáli viditelnými
stavbami. Když
architekti mluví
o dominantní vy‑
foto: archiv MČP9
soké věži v připra‑
vované zástavbě,
Kolbenova ulice v druhé polovině minulého století.
vlastně jen nava‑
zují na myšlen‑
ky a historii po‑
dobných budov
v Praze, od Pe‑
třínské rozhled‑
ny až po televizní
vysílač na Žiž‑
kově. Plánovaná
22patrová budova
Kolben Tower má
nabídnout nejen
atraktivní pohledy
na tuto část Pra‑
hy, ale poslouží
i jako administ‑
rativně-obchodní
centrum s obcho‑
foto: archiv investora
dy a kancelářemi.
Nové století přináší do této lokality moderní výstavbu. Smě‑
rem do ulice Kolbenova se svojí dominantou představuje
projekt AFI Tulipa City.

Ale nenápadně přišla nová revoluce. Nese se v duchu
hesla „změňme od základů tvář Vysočan a vybudujme
tam moderní pražskou čtvrť“. Místo vhodné pro život,
práci, zábavu i odpočinek odpovídající stylu 21. stole‑
tí. Ta myšlenka je pochopitelná, srozumitelná, logická.
Vždyť tato část Prahy se může pochlubit hned třemi
stanicemi metra, hustou sítí tramvajových i autobuso‑
vých linek a dokonce... dvěma vlakovými nádražími
a nedalekým sportovním letištěm. Dostat se odtamtud
na Václavské náměstí trvá metrem trasy B bez přestu‑
pů pouhých 18 minut! Navíc Vysočany přímo navazují
na pražský automobilový okruh s výpadovkami smě‑
rem na sever či východ.

Při pohledu z výš‑
ky tvoří páteř ce‑
lého území mean‑
drující říčka Ro‑
kytka, která jím protéká v délce přibližně 4,5 km. Je to
malebné místo plné starých stromů, které dnes znají
především staří obyvatelé a sportovci uhánějící po blíz‑
ké cyklostezce. Až ji obestoupí z obou stran moder‑
ní domy postavené natolik daleko od sebe, aby tento
unikátní prostor nepřestal dýchat a poskytoval i nadále
onen příjemný pocit volnosti, začnou nové Vysočany
znovu aktivně žít.
Možnost bydlet v blízkosti přírody, přímo u stanice me‑
tra, tedy mít na dosah rychlou dopravu do centra i vý‑
jezd autem na městský okruh, je totiž v Praze velmi
unikátní.
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GENIUS LOCI

I MÍSTO PRO ŽIVOT V 21. STOLETÍ
VYSOČANY V PRAZE 9 NEMAJÍ SEX APPEAL SECESNÍCH VINOHRAD NEBO DEJVIC, ANI LÁKAVOU
TAJUPLNOST KŘIVOLAKÝCH ULIČEK STARÉHO MĚSTA. A PŘESTO TAM ŽIJÍ LIDÉ, KTEŘÍ BY SVOJI ČTVRŤ
NEVYMĚNILI ZA ŽÁDNOU JINOU. SAMA DEVÍTKA NAVÍC SYMBOLIZUJE MOUDROST A MENTÁLNÍ ENERGII.
JE MAGICKÝM ČÍSLEM POZNÁNÍ A JEHO NAPLNĚNÍ.
Tato pražská čtvrť připomíná ob‑
rovskou hnětací mísu, kterou ze se‑
veru uzavírají stráně zvedající se až
k Proseku. To odtamtud lze nejlépe
přehlédnout její rozsáhlé území, mít
ho jak na dlani. Ještě v 17. století
se na stejných místech roztahova‑
ly vinice měšťanské rodiny Krocínů
z Drahobejle, dnes tam vládne té‑
měř venkovský poklid. Ucítíte kouř
právě páleného listí, uslyšíte pravi‑
delný zvuk sekačky i pištivý jekot
cirkulárky. Lidé bydlící v prvorepub‑
likových vilách se zahradami, po‑
stavených pro zaměstnance ČKD,
se navzájem zdraví, zdánlivě nikam
nespěchají. Je to jedno z řady ta‑
jemství Vysočan, takhle si je nikdo
asi nepředstaví.
Běžný Pražák si totiž pod názvem
Vysočany vybaví především bytová
sídliště ze 60. let a pak… obrovské
zastavěné plochy dávno ztichlých
továren. Bylo by škoda nenechat
jejich memento a nezpochybnitel‑
ný genius loci dalším generacím,
nepřizpůsobit je vhodně moderní
době. Podobně, jako se to podařilo
například v areálu bývalých ostrav‑
ských Vítkovických železáren. Vždyť
několik hal bývalé pražské Pragov‑
ky je jedinečným důkazem vytří‑
bené funkcionalistické architektury
20. století. Obzvláště to platí pro že‑
lezobetonovou monolitickou budovu
č. 19, kam obrovskými skleněnými
pásy dopadá seshora měkké denní
světlo. Její identicky vypadající ses‑
tru byste našli dokonce až v Pekin‑
gu. Stala se tam středobodem vy‑
hlášené umělecké čtvrti a nyní se už
i u nás začíná blýskat na lepší časy.
Obrovský krytý prostor by měl na‑
příště posloužit jako „kunsthalle“,
detašovaná expozice, Národní ga‑
lerii. Již dnes v této lokalitě funguje
osobitý multikulturní prostor Art Dis‑
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trict Pragovka. „Centrum současné‑
ho umění Praze chybí a tyto stav‑
by jsou pro takové účely naprosto
ideální,“ potvrdila záměr nedávno
i sama primátorka hlavního města
Adriana Krnáčová. Radnice Prahy 9
má navíc už i vyčleněné finance
na vytvoření zeleného bulváru smě‑
řujícího od ulice Poděbradské přes
novou lávku nad Rokytkou, kolem
nábytkového giganta Möbelix až
ke stanici metra Kolbenova. Bude
míjet již zmíněnou halu 19 a také tu
s číslem 20, která by měla pro změ‑
nu posloužit jako unikátní muzeum
vozů značky Praga. Vozidla osob‑
ní, dodávková, sanitky, autobusy,
traktory i vojenské speciály včetně
legendárního nákladního modelu
V3S, tedy oblíbené „vejtřasky“, by
do ní měly být zapůjčeny ze sbír‑
ky pana Emila Příhody. Spolu s ni‑
mi zaplní prostor i zachráněný ar‑
chiv automobilky obsahující více
než 400 000 položek – včetně ori‑
ginálních výkresů, dobových kata‑
logů, původního nábytku z továrny
a dalších unikátních exponátů. Není
vhodnějšího místa pro jejich expozi‑
ci než v hale, kam původně patřily…
Na „repas“ obou hal a jejich pře‑
měnu na unikátní muzea bude sa‑
mozřejmě navazovat i výstavba
bezpočtu dalších objektů v jejich
bližším i vzdálenějším okolí. V sou‑
sedství budovy E by měly první
nové byty navrhovaného „města
ve městě“ vyrůst do tří let, naproti
přes živou ulici Kolbenovu ve směru
kbelské magistrály se už dnes aktiv‑
ně staví. Záměry a plány hned ně‑
kolika zainteresovaných developer‑
ských skupin se poměrně různí, což
je však dobře, neboť rozličně pojatá
výstavba nepříliš vysokých budov
přidá obrovskému prostoru na zají‑
mavosti a atraktivnosti. Ať už stavby
pro rezidenty, či ty navrhované vý‑

hradně pro byznys, budou doplně‑
ním originální industriální architektu‑
ry a musí být pojaty nejen jako ob‑
rovská „noclehárna“, ale především
jako místo k životu. To znamená do‑
plněny dostatkem zeleně, příslušný‑
mi službami a širokými možnostmi
obyvatel pro aktivní odpočinek.
Ty už nabízí oba břehy říčky Rokyt‑
ky. Začíná u parků Podvinní a Pod
Lávkou a teče paralelně s vysočan‑
skou cyklostezkou přes Freyovu
ulici k fitness louce (nedaleko uli‑
ce U Elektry) a k parku Zahrádky.
V blízkém okolí byste našli například
unikátní ragbyové hřiště. O kus dál
za ulicí Kolbenovou posloužily býva‑
lé výrobní haly adrenalinovému Fre‑
estyle parku Kolbenka či dětské her‑
ně Brumbambule. Tyto společnosti
fungují už několik let a navštěvují je
lidé nejen z blízkého okolí, ale z ce‑
lé Prahy. I to je důkazem potenciálu
této oblasti. K modernímu životnímu
stylu však patří i možnosti nakupování, večery strávené s přáteli
v restauracích či v kině. O to se už
dnes stará Galerie Fénix vzdálená
pouhou zastávku metrem. Metrem
či pěšky pak lze objevovat i další
„taje“ Vysočan.

CHCETE PÁR TIPŮ? Vydejte se třeba
do budovy staré radnice postavené
v roce 1911. Najdete tam veliký panora‑
matický obraz Vysočan od Jana Diviše
z roku 1912. V téže budově je umístěna
i pamětní deska Ing. Emila Kolbena,
který zahynul i s celou rodinou za oku
pace v Terezíně. Anebo pátrejte
po zbytcích bývalé tvrze z 15. století,
jejíž zbytky se zachovaly ve dvoře
domu čp. 52. Také na okolních dvorcích
můžete nalézt původní kamenné zdi
z hospodářských usedlostí s roman
tickými názvy Balabenka, Hytlovka,
Krocínka, Flajšnerka a Jetelka.
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Měníme vizi
ve skutečnost
ROZSÁHLÝ PROJEKT AFI CITY VYRŮSTÁ V PRAŽSKÝCH VYSOČANECH V TĚSNÉ BLÍZKOSTI KOLBENOVY
ULICE. VZNIKÁ JAKOBY NA ZELENÉ LOUCE A NA JEHO KONCI BUDE KOMPLEXNÍ A MODERNÍ ČTVRŤ, KTERÁ
NABÍDNE REZIDENTŮM VŠE POTŘEBNÉ OD KLIDU A ZELENĚ AŽ PO PLNOU OBČANSKOU VYBAVENOST.

Město ve městě
Čtveřice bytových domů první eta‑
py rezidenčního projektu Tulipa Ci‑
ty bude k nastěhování připravena
již v první polovině roku 2018 a na‑
bídne celkem 257 komfortních by‑
tů v dispozicích od 1+kk do 4+kk.
Navazující výstavba druhé etapy
poskytne ve svých dvou bytových
domech dalších 216 nových bytů.
To je ale pro rozsáhlý projekt AFI
Europe s označením AFI CITY jen
začátek. Na rozlehlé ploše 15 hek‑
tarů tu postupně vyroste zbrusu
nová čtvrť, jejíž návrh vzešel z pera
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renomovaného architektonického
ateliéru CMC Architects. Projekt
vyrůstá na pozemcích bývalého
areálu ČKD v atraktivní lokalitě
pražských Vysočan, kde je přímé
napojení jak na metro či tramvaj,
tak i na řadu výpadovek směřu‑
jících z Prahy na sever i východ.
Komplex bude ve finále zahrno‑
vat 20 000 m2 bytových domů,
90 000 m2 kanceláří a 18 000 m2
obchodních ploch propojených
tak, aby zůstala rezidenční část
optimálně oddělena od zbylého
ruchu, ale přitom si zachovala

potřebné napojení na služby.
Chybět nebude ani nezbytná infra‑
struktura, veřejné prostory plné
zeleně a cyklostezka.
O projektu jsme si povídali s pro‑
jektovým manažerem AFI Euro‑
pe Czech Republic Janem Šilhar‑
tem, který nás průběžně upozornil
i na další výhody projektu, mezi
které patří i takové speciality, ja‑
kými jsou například speciální pro‑
story v každém z domů, jež jsou
určeny pro mytí kol či domácích
mazlíčků.

ných ploch,“ upozorňuje Jan Šilhart
na úvod.
Projekt Tulipa City leží pouhé 3 mi‑
nuty od stanice metra linky B Kol‑
benova. V jejím bezprostředním
okolí je k nalezení dostatek vyžití
už dnes. Hned za rohem se nachá‑
zí unikátní areál Freestyle Kolben‑
ka, ve kterém je možné navštívit
trampolínové centrum nebo si vy‑
zkoušet lyžařské a snowboardové
simulátory, letní sjezdovku a free‑
style skoky s dopadem do molita‑
nových kostek. Rodiče s malými
dětmi jistě využijí dětskou hernu
Brumbambule. A lokalitu ocení
i milovníci nakupování, protože ne‑
daleko leží hned tři velká obchodní
centra a outletová aréna.
Komu je bydlení v nově vznikají‑
cí čtvrti určeno? „Jde o praktické
a cenově přijatelné bydlení pro sin‑
gles, rodiny s dětmi i seniory, pří‑
mo na trase metra B. Dispoziční
řešení bytů bylo pečlivě navrženo
ve spolupráci s odborníky. Všech‑
ny byty jsou řešeny velkoryse, nic‑
méně s velkým důrazem na maxi‑
mální úsporu místa a na možnost
efektivního využití všech prostor
v bytě. Téměř všechny byty ma‑
jí loggie, terasové zahrady nebo
střešní terasy,“ upřesňuje dispozi‑
ce rezidenční části Jan Šilhart.

Moderní čtvrť poskytne
komfortní bydlení
Mnohem důležitější je ale samotná
lokalita. „Rezidenční projekt Tulipa
City je součástí rozsáhlého deve
lopmentu AFI Europe na území bý‑
valého areálu ČKD Slévárny a Mou‑
ry, kde společnost plánuje vybu‑
dovat kompletně novou čtvrť. Celá
lokalita má obrovský potenciál stát
se novou vyhledávanou částí Prahy.
Nachází se na dosah centra města,
je skvěle dostupná autem i měst‑
skou hromadnou dopravou, a při‑
tom nabízí dostatek soukromí pro
bydlení, práci i odpočinek. Budou‑
cí obyvatelé Tulipa City se přitom
mohou spolehnout na kompletní
občanskou vybavenost, kterou na‑
víc plánujeme obohatit o řadu zele‑

PRODEJNÍ
CENTRUM
Vybrat si byt a seznámit se s podrobnostmi
projektu můžete nejlépe v prodejním cent‑
ru Tulipa City přímo v místě projektu. Naši
profesionální prodejci vám rádi a ochotně
zodpoví veškeré vaše dotazy ohledně byd‑
lení, předvedou domy i s okolím a nabídnou
prezentační materiály projektu. V designo‑
vě vybaveném centru si můžete prohlédnout
a vybrat vystavené vzorky standardů včetně
vybavení koupelny. Dostupnost prodejního
centra je pohodlná, od stanice metra nebo
tramvaje Kolbenova je to tři minuty pěšky.
Pokud přijedete autem, jednoduše zaparku‑
jete přímo před vchodem.
Adresa:
Kolbenova 886/9a, 190 00 Praha 9-Vysočany
Otevírací hodiny:
Po–Pá: 9–18 hodin, So: 9–12 hodin
Schůzku si můžete sjednat na telefonním
čísle 800 100 198 nebo 221 111 999.

Prostor a zeleň
Výstavba bytových domů Tulipa
City je zahajovací etapou výstavby
celého areálu, který nabídne osvět‑
lené ulice s velkorysými chodníky,
stromořadími, školním zařízením
a parkem. Připravovaná je také
výstavba kancelářské budovy A,
ve které se budou nacházet ob‑
chodní jednotky i gastroprovozy.
Celé plánované území je v zásadě
rozděleno na několik částí. Ve stře‑
du je umístěn komplex administ‑
rativních budov, ve východní části
pozemku při ulici Kolbenova je plá‑
nováno obchodně-administrativní
centrum. Na západě jsou situovány
rezidenční budovy. Velkorysá pro‑
menáda, tvořící hlavní, severojižní
kompoziční osu projektu, napojuje
areál AFI CITY na ulici Kolbenova.
Promenáda se ve středu areálu kří‑
ží s druhou hlavní, východozápadní osou projektu, která prochází
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parkem a napojuje další objekty
ve východním a západním směru.
Rozlehlý areál s výstavbou v pod‑
statě na zelené louce tak je skvě‑
lou příležitostí pro architekty, kteří
tu mají prakticky volnou ruku k ná‑
vrhu ryze současné architektury –
střídmě pohledné, vysoce účelné,
a především komplexní. Bytové
domy včetně objektů první i druhé
etapy Tulipa City zůstanou v úrovni
maximálně sedmi podlaží, aby ne‑
docházelo ke zbytečnému zahuš‑
ťování prostoru a aby každý dům
byl skutečně příjemným místem
k pohodlnému životu.

AFI CITY
OFFICES
Součástí projektu Tulipa City je
i samostatné administrativní centrum.
Na začátek je ale třeba říct, že v rámci
tvorby konceptu AFI CITY byl kladen
důraz rovněž na striktní oddělení
dopravního řešení části rezidenční
a komerční. Každá část tak bude mít
vlastní připojení na ulici Kolbenova
a vlastní komunikace, které budou di‑
menzovány pouze na intenzitu dopra‑
vy v dané části území a v rámci areálu
nebudou vzájemně propojeny. Cílem je
zajištění maximálního klidu a odclonění
dopravy od rezidenční části.
Celé území je v zásadě rozděleno
na tři základní části vycházející
z možností funkčního využití daného
Územním plánem. Ve střední části je
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Organický celek
„Urbanistickým konceptem záměru
AFI CITY, který byl vytvořen reno‑
movaným ateliérem CMC Archi‑
tects, pod vedením arch. Davida
R. Chisholma, je formování spon‑
tánního ,města ve městě‘, které
naváže na pozitivní aspekty Vyso‑
čan a zhodnotí tak prostředí celé
městské čtvrti. Genius loci spočívá
v použití jednoduchých ortogonál‑
ních systémů organizovaných fo‑
rem na území bývalé industriální
zóny, kde vznikne zajímavá škála
měřítek, typů objektů a městského
parteru.

AFI CITY je místo navržené k při‑
rozenému růstu v průběhu deseti
a více let v závislosti na potřebách
trhu. Celé široké okolí se bude už
jen zlepšovat a stejně tak poroste
úroveň bydlení v této atraktivní lo‑
kalitě a bezpochyby i ceny nemo‑
vitostí zde budou stoupat s tím, jak
se bude okolí proměňovat k lepší‑
mu,“ dodává na konec našeho po‑
vídání Jan Šilhart. Nenechte si pro‑
to ujít výhodnou investici do mís‑
ta, jež nabízí možnost přirozeného
růstu v průběhu dalších pěti až
deseti let v závislosti na potřebách
svých obyvatel i trhu.

umístěn komplex administrativních
budov s restauracemi a obchodními
plochami v parteru a objekt fitness
centra, na západě jsou situovány
rezidenční budovy. Ve východní
části pozemku při ulici Kolbenova je
umístěno obchodně-administrativní
centrum. Jednotlivé části budou
propojeny zelení a promenádami,
ve kterých je možné umístění objektu
určeného pro výuku a školství a ob‑
jektu zahradní restaurace.

Plánované administrativní objekty
jsou navrženy v různých výškách,
mezi 6–8 podlažími, s výjimkou dvou
dominant o 13 a 18 podlažích. Tyto
věže spolu s velkoryse řešenými
venkovními prostranstvími význam‑
ným způsobem ovlivňují vstupní
místa do areálu z ulice Kolbenova
a v dálkových pohledech se stávají
orientačními body projektu AFI CITY.

Velmi důležitou součástí strategie
AFI EUROPE je ekologie a udrži‑
telnost vývoje projektu AFI CITY.
Nejde pouze o vytvoření rozsáhlých
a bohatě řešených ploch zeleně
s příjemným bydlením a pracovním
prostředím, ale také o menší spo‑
třebu energií a vody. Naše strategie
bude v rámci komerční výstavby
soustředěna na několik různých
aspektů s cílem dosažení „zelené“
certifikace BREEAM pro všechny
administrativní budovy areálu.

Časování a etapizace dalšího rozvoje
komerční části projektu AFI CITY
jsou závislé zejména na potřebách
trhu, tedy především na zájmu po‑
tenciálních nájemců a provozovatelů
rozsáhlých komerčních prostor.
Aktuálně je vydáno platné stavební
povolení pro výškovou budovu A,
jejíž realizace se intenzivně připravuje
a mohla by být zahájena v průběhu
roku 2018.
Pavel Jelínek,
Project Manager,
AFI EUROPE Czech Republic

III. ETAPA
TULIPA
TŘEBEŠÍN
ZAČÍNÁ

Všech 183 bytů z první etapy projektu Tulipa
Třebešín v Praze 3 je prodáno, zkolaudová‑
no a už od jara 2017 se noví majitelé stěhu‑
jí do svých vysněných bytů. Společně s první
etapou byla dokončena také mateřská škola
s kapacitou pro 60 dětí, která byla předána
městské části Praha 3.
NOVÁ DOMINANTA AFI CITY
První zrealizovanou administrativní
budovou projektu AFI City se
stane budova A, jejíž výstavba
bude zahájena v roce 2018 a do‑
končena o dva roky později. Tato
budova se svými 18 podlažími
vytvoří novou dominantu vstupu
do celého projektu a nabídne více
než 15 500 m2 pronajímatelné plo‑
chy. V přízemí se budou nacházet
obchody a restaurace, ve vyšších
patrech pak kanceláře. Veškeré
parkovací potřeby nájemců budo‑
vy jsou vyřešeny formou podzemní
garáže s dostatečnou kapacitou.
Elegantní prosklená budova bude
obklopena veřejně přístupnou od‑
počinkovou plochou s parkovými
úpravami a fontánou.

Stejně tak stavba bytových domů C a D z dru‑
hé etapy běží podle harmonogramu a to je ten
správný čas ke spuštění třetí etapy objektem B,
příkladně navazujícím na jmenované objekty C
a D. Jeho výstavba je připravována na konec
roku 2017 a nabídne 133 nových bytů v dispo‑
zicích od 1+kk do 4+kk. V prvním podzemním
podlaží směrem do ulice Zvěřinova budou tři
obchodní jednotky o ploše 40 až 120 m2.
Ke každému bytu náleží parkovací stání
a sklepní kóje. Bytové jednotky v prvním nad‑
zemním podlaží zájemcům nabídnou terasové
zahrady. S ohledem na úspěšnost vybraných
standardů v předchozích etapách ponechal
developer obdobný standard. Ten bude na‑
víc nově doplněn vyššími interiérovými dveřmi.
Terasy bytů ve vyšších nadzemních podlažích
budou mít ve standardu instalovanou markýzu.

13

Cenné rady
NA USPOŘÁDÁNÍ A VYBAVENÍ INTERIÉRU SE VYPLATÍ MYSLET HNED NA ZAČÁTKU. V POZDĚJŠÍCH FÁZÍCH
UŽ TOTIŽ MŮŽE BÝT NA NĚKTERÉ ÚPRAVY POZDĚ. JASNOU PŘEDSTAVU O TOM, JAK NA SEBE JEDNOTLIVÉ
STAVEBNÍ ÚPRAVY NAVAZUJÍ, MÁ INTERIÉROVÝ ARCHITEKT, KTERÝ MŮŽE NABÍDNOUT KOMPLEXNÍ
SERVIS PRO VYTVOŘENÍ MODERNÍHO FUNKČNÍHO INTERIÉRU. MY JSME SI NA TOTO TÉMA POVÍDALI
S MAGDALENOU HOPKINS, PROFESIONÁLKOU NA SLOVO VZATOU.
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Jaké služby a pomoc může
interiérový designér klientovi
nabídnout?
Ve své podstatě je to velmi široké
spektrum služeb. Odborník může
klientovi pomoct už s výběrem
vhodného bytu či návrhu na klient
ské změny při koupi bytu ve vý‑
stavbě. Můžeme vše společně
naplánovat, sladit, zkoordinovat
i objednat. A navíc umíme vyjednat
i tu nejlepší cenu, neboť máme
ty správné kontakty. Pomůžeme
s rozpočtem i harmonogramem,
nad kterým převezmeme v případě
zájmu dozor.
Zákazník často nemá a ani nemů‑
že mít přesnou představu o tom,
jak na sebe jednotlivé práce
v průběhu výstavby navazují, mů‑
žete nám je stručně popsat?
Ano, právě toto je důvod, proč klien
ti tyto starosti svěřují interiérovým
designérům. Jde o náročný proces,
který se navíc projekt od projektu
může lišit. Pokud se klient nechce
zcela svěřit do rukou profesionála,
je možná i omezená spolupráce
s několika návštěvami, během kte‑
rých odborník pro klienta zpracuje
nejzásadnější momenty a návrhy,
naplánuje postup, termíny a klienta
nasměruje. Důležité je mít představu
a jasný postup, protože když se ně‑
jaký krok přeskočí, náprava je často
velmi komplikovaná a drahá.
Na co vše by měl klient při zařizo‑
vání a vybavení bytu myslet?
V první řadě by se měl zamyslet,
k čemu má nemovitost sloužit. Zda
to má být byt k pronájmu, nebo
jeho domov. Eventuálně jaká bude
cílová skupina pronajímajících nebo
komu bude domov sloužit. Podle
toho si utřídit priority a vytvořit si
adekvátní rozpočet. Ten by měl
podle mé zkušenosti obsahovat
alespoň 20% rezervu. A vytvořené‑
ho rozpočtu by se měl klient strikt‑
ně držet. Hodně klientů se nechá
unést v počátcích, kdy mají pocit,
že financí je dostatek, a jak plyne
realizace, finance docházejí a je to
na finální podobě interiéru často
vidět. Vždy je proto lepší investovat
do položek, které by nám měly
sloužit delší dobu. Jako je kuchyň,
vestavěné skříně, sedačka či kva‑
litní matrace. Také je dobré myslet

Skica dvou různých dispozičních řešení bytu 1+kk.

hned na začátku na to, co vše se
má do bytu či místnosti vejít, aby se
to tam ve finále opravdu vešlo.
Ve které fázi je třeba myslet
právě na vybavení a uspořádání
interiéru?
Nejlépe co nejdříve. Samozřejmě
že si umíme poradit s kteroukoliv
fází, ale čím později k úpravám
nastoupíme, tím více omezení
klienta čeká. Také záleží, jak moc
designový, funkční a praktický in‑
teriér klient požaduje. Samozřejmě
že pokud můžeme vstoupit do pro‑
jektu ve fázi, kdy lze zasahovat
ještě do konstrukčních prací, je to
úplně úžasné. Můžeme tím pádem
upravit příčky, rozvody elektra či
vody, výšky podlah, detaily stropu
atd., pokud to poslouží klientovým
představám. A to platí i při přípravě
projektu k výstavbě domu, ideál je
pracovat ruku v ruce s architektem.
Jak dlouho trvá běžné zpracování
návrhu a jak probíhají jednání
s vámi? Jste schopni zajistit i sta‑
vební úpravy, stejně jako doporu‑
čit a zajistit vybavení interiéru?
Běžně jsme schopni zajistit veškeré
myslitelné úpravy od A do Z, ale
podle mé zkušenosti nepožaduje
drtivá většina klientů u podobných
projektů, jako je Tulipa Třebešín,
po převzetí dokončeného bytu ja‑
kékoliv zásadnější stavební úpravy.
Časové rozmezí běžného návrhu se
odvíjí v první řadě od objemu změn
a momentální vytíženosti. Obvyklý
postup je prvotní schůzka s klien‑
tem, kde se seznámíme s projektem
a požadavky klienta. Následuje
vypracování cenové nabídky a před‑
běžného harmonogramu. Pokud se

dohodneme na spolupráci, začíná‑
me vytvářet návrhy, které průběžně
s klientem řešíme, dokud se nedo‑
pracujeme ideálního výsledku, který
naplňuje předpoklady klienta. Poté
vytvoříme vizualizace a následně
nastupuje fáze realizace. Začínají se
tvořit technické podklady a výkresy
pro jednotlivé dodavatele. V průbě‑
hu realizace dohlížíme na veškeré
detaily, dodržování výrobní tech‑
nologie a nepřekročení daného
rozpočtu.
Co vás na práci nejvíce baví?
Především kreativita, originalita
a práce s lidmi, byť ani to není
leckdy úplně snadné. A také to,
že za mou prací zůstává viditelný
výsledek. Navíc jsem žena, takže
mě pochopitelně baví i ta stránka
nakupování, jen mám v tuto chvíli
výhodu, že utrácím peníze jiných.
Navíc mne stále naplňuje radost
spokojeného klienta, který si mé
práce považuje, vnímá přidanou
hodnotu a třeba i přizná, že by to
bez nás nezvládl nebo že výsledek
předčil očekávání, a při předání díla
nám s radostí poděkuje.
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Odpočiňte si

a dejte se do formy

MALÝ KOUSÍČEK OD REZIDENCE TULIPA CITY LZE NAVŠTÍVIT RELAXAČNÍ CENTRUM I’M FIT.
IDEÁLNÍ MÍSTO, KDE SI LZE ODPOČINOUT, RELAXOVAT NEBO ZAPRACOVAT NA SVÉ FYZIČCE.

Galerie Fénix je vzdálená jen malý
kousek od projektu Tulipa City. Au‑
tem jste tu prakticky hned, metrem
stačí popojet jednu zastávku. Ane‑
bo sednout na tramvaj, a než byste
řekli švec, jste na místě. V centru lze
vsadit na řadu disciplín, od pořádné
námahy v posilovně až po odpoči‑
nek ve wellness nebo v soláriu.
Nejlepší část dne je příjemné
strávit mezi přáteli
V případě centra I’M FIT jde o re‑
laxační fitness a wellness klub. To
znamená, že si po tvrdém tréninku
ve fitness nebo na vedené lekci lze
odpočinout třeba v sauně ve skvěle
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vybaveném wellness centru. S no‑
vě získanou energií si pak můžete
nechat odstranit poslední drobné
nedostatky v centru kosmetiky. Ap‑
likace pro zdraví a krásu si užijete
za použití špičkové značky Derma‑
logica v provedení kvalifikované
kosmetické terapeutky.
Nebo si můžete dát na uvolnění ma‑
sáž. A pokud se chcete uvolnit ještě
o trošku víc, stačí si u bazénu ob‑
jednat sekt a nechat všechny denní
starosti daleko za sebou. Wellness
I’M FIT je totiž naprosto diskrét‑
ní prostředí, dokonale odstíněné
od ruchů okolí.

Stejně jako v posilovně, i zde oce‑
níte omezený počet členů klubu.
To má jediný důvod, kterým je váš
komfort. Musíme zmínit ještě dvě
důležité věci. Velký důraz je v zaří‑
zení kladen na čistotu. A v šatnách
najdete kosmetické přípravky a hy‑
gienické pomůcky, které jsou pro
členy zdarma k dispozici.
Buďte silnější než vaše výmluvy
To jsme ale poněkud přeskočili
hlavní důvod, proč členové klub tak
rádi navštěvují. Tím je komplexně
vybavený prostor s volnými váhami,
posilovacími stroji a plyometrický‑
mi cvičebními stanicemi jako Hu‑

zajišťuje lepší odvádění metabolic‑
kých zplodin. Silné prokrvení pokož‑
ky a lepší zásobování kyslíkem, vita‑
míny, minerálními látkami a enzymy
pozitivně působí proti pomerančové
kůži. Pleť je při pravidelné aplikaci
hladší a jemnější.

man Sport. Prostor pro získání síly,
zpevnění a formování postavy a od‑
stranění pohybových vad. Potkáte
se zde se zkušenými a ochotnými
trenéry a instruktory. Je to místo,
kde získáte nové přátele, kteří vám
pomohou rychleji dosáhnout vašich
estetických a zdravotních cílů. Ka‑
maráda totiž nezajímá, že se vám
zrovna dnes nechce přijít. On sám
se přemohl také. A jakmile si na pří‑
jemné pocity po cvičení zvyknete,
nebudete o ně chtít přijít.
Dopřejte svému tělu masáž
V centru I’M FIT doporučujeme vy
užít nabídky široké škály masáží.
Masáže slouží pro regeneraci, uvol‑
nění a hýčkání těla a duše, čas pro
odbourání svalového napětí a stre‑
su. Fyzioterapeutické procedury
pro odstranění fyziologických potíží
a dysbalancí skeletového i svalového
systému. Na výběr je řada procedur
od klasické relaxační masáže přes

masáž sportovní až po speciality ja‑
ko čokoládová či medová masáž.
Na výběr je i masáž lávovými kame‑
ny, lymfodrenáž či masáž baňková.
Vacushape – efektivní cesta
k vysněnému vzhledu
I’M FIT nabízí i speciální trénink Va‑
cushape. Ten probíhá formou svižné
chůze na běžeckém pásu po dobu
30 minut, problémové partie se při‑
tom nacházejí v podtlakové kabině.
Programově řízeným podtlakem je
krev nasávána do kapilár v podkoží,
kde působí jako přepravní médium
a odvádí tuk z tukových buněk
ke svalům, neboť jedině tam je mož‑
no tuk spálit. V průběhu aplikace
je monitorována tepová frekvence
tak, aby se jednalo po celou dobu
o aerobní cvičení, kdy je spotřeba
energie hrazena z 80 % tuky a pou‑
hých 20 % tvoří cukry. Podtlakem
je aktivován nejenom metabolismus
tuků, ale i lymfatický systém, který

Trénink pod dohledem
Jestliže vyhledáváte kvalitu a jdete
odhodlaně za svým cílem, v centru
I’M FIT lze sáhnout i po službách
osobního trenéra. Pečlivě vybraní
odborníci jsou připraveni dohlížet
na kvalitu vašeho cvičení. Budou
vás motivovat do dalších tréninků
a starat se o vaši sportovní spoko‑
jenost. Osobní trenér je připraven
sestavit vám tréninkový plán ušitý
„na tělo“, poradí vám se stravo‑
vacími návyky, absolvujete s ním
diagnostiku složení těla na přístroji
InBody 220.
Zbavte se tedy všech starostí všed‑
ního dne a získejte novou energii
a zdraví v přátelské komunitě klubu
I’M FIT!

VOLNÝ VSTUP
do wellness a fitness centra I’M FIT
na jeden den pro jednu osobu
Voucher platí pro osoby od 16 let do 31. 12. 2018.
Po předložení tohoto voucheru na recepci
klubu můžete u nás využít jednodenní vstup
zdarma. Těšíme se na vás, těšte se na nás :)
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TO
NEJLEPŠÍ
PRO VAŠE
DĚTI
NEJBLIŽŠÍ OKOLÍ TULIPA CITY NABÍDNE TO SPRÁVNÉ VYŽITÍ I VAŠIM
NEJMENŠÍM. V DALŠÍ Z HAL DŘÍVĚJŠÍHO ČKD JE NADCHNE MODERNI‑
ZOVANÁ HERNA BRUMBAMBULE, KDE SE MOHOU PROJET NA PLEJÁ‑
DĚ SKLUZAVEK NEBO SE HOUPAT OD RÁNA AŽ DO VEČERA.
Stejně jako vy máme rádi děti a je‑
jich smích. Starší děti možná na‑
dchne Freestyle park Kolbenka,
těm menším však uhrane atrakce‑
mi přeplněná herna Brumbambu‑
le. Je to místo, kde si děti mohou
hrát a rodiče odpočívat. A po na‑
ší zkušenosti zde vám garantuje‑
me, že vaše děti se tady vyřádí,
zatímco vy si v klidu můžete vypít
kávičku. A nejen to, herna pro dě‑
ti nabízí oblíbené teplé a studené
nápoje, ale i 4 druhy pizzy, párek
v rohlíku nebo toust. Přátelské
prostředí herničky Brumbambule
je vybaveno bezdrátovým interne‑
tovým připojením zdarma, takže si
zde bez problému vyřídíte e-mai‑
ly nebo jiné pracovní povinnosti.
A co je důležité, dospělí zde ne‑
platí vstup!
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Autíčka i balonky
Škála vyžití je v Brumbambuli širo‑
ká. K dispozici je nekonečná řada
prolézaček, skluzavek i houpaček.
Vyhledávanou atrakcí je také pro‑
lézací zóna s trampolínou. Oblíbe‑
nou dětskou zábavou jsou i bazén‑
ky s kuličkami, ve kterých se lze
schovávat nebo jimi proplouvat.
Větší ratolesti naopak potěší hřiště
na fotbálek.
Jednoduchý, a přesto úspěšný
koncept, který běžně využívají rodi‑
če s dětmi třeba až z Liberce, vede
už několik let paní Denke s man‑
želem. „Snažíme se být ke všem
maximálně milí, aby se tu cítili pří‑
jemně,“ říká majitelka, zatímco i její
malí potomci kolem vesele pobíha‑
jí s ostatními dětmi. „Velký důraz

klademe na bezpečnost, a proto
všechny atrakce v herně jsou certi‑
fikované a splňují všechny potřeb‑
né normy. Všechny atrakce také
pravidelně procházejí kontrolou,
čímž se předchází úrazům. Herna
je rozdělena na zóny – hřiště pro
děti od 3 do 15 let, dětský koutek
pro ty nejmenší a také velká pěti
trampolína. Tím jsou odděleny děti
s velkým věkovým rozdílem a je tak
zamezeno dalším případným úra‑
zům,“ doplňuje paní Denke.
Brumbambule – místo
pro zájmové aktivity
Brumbambule ale není jen her‑
na. Je to místo, kde se konají nej‑
různější kroužky, dílničky a kurzy.
Těchto aktivit se mohou účastnit
děti i dospělí. Zájmové aktivity jsou
vybírány v úzké spolupráci s ná‑
vštěvníky, a tak je možná i sebe
realizace samotných rodičů či pra‑
videlných návštěvníků. Stejně jako
Freestyle Kolbenka, i Brumbam‑
bule slouží jako zastřešené místo
vhodné k veselému pořádání naro‑
zeninových oslav a party. Pokud

tedy nevíte, kde uspořádat dětskou
oslavu narozenin, přijďte do Brum‑
bambule! V životě, a zvláště v tom
dětském, se najde mnoho příleži‑
tostí pro oslavy. Mohou to být na‑
rozeniny, vysvědčení, dobrá znám‑
ka z diktátu, diplom za dosažení
nějakého sportovního úspěchu
a podobně. Odměňte děti za to,
že jsou tak skvělé. Bonusem pro
rodiče navíc může být i to, že
Brumbambule umí zajistit i přípravu
dortu pro oslavence přímo na míru.
A jeho ztvárnění dětem často udělá
opravdovou radost.
Brumbambule v novém hávu
Oblíbené dětské herně se daří, její
návštěvníci jsou nadšeni a je třeba
dbát o jejich spokojenost i do bu‑
doucna. Brumbambule tedy před‑
stavila nový koncept s řadou no‑
vých a větších atrakcí. Přijďte se
na nové modernizované a barev‑
nější prostředí s novými atrakcemi
podívat i vy. Uděláte dětem radost
a odpočinete si v době, kdy vaše
děti nebudou vědět, kterou atrakci
navštívit dřív.

Brumbambule představuje nový koncept s řadou dalších atrakcí.

19

Zábava všeho druhu
hned za rohem
STAČÍ PĚŠKY POPOJÍT JEN PÁR KROKŮ Z VAŠEHO BYTU A MŮŽETE SI UŽÍVAT NEKONEČ‑
NÉ A ROZMANITÉ ZÁBAVY. V TĚSNÉ BLÍZKOSTI TULIPA CITY LZE NAVŠTÍVIT ZÁBAVNĚ-SPORTOVNÍ PARK FREESTYLE KOLBENKA.

Ať už léto, nebo zima, ve Freestyle
Kolbence najdete útočiště za kaž‑
dého počasí. Totéž platí o čase. Je
to ta hala, co již oslavila své roční
jubileum, ta hala, která už nedělá
společnici zaniklým bleším trhům,
ovšem ta, která tam stále stojí
a zevnitř dělá jak vizuální parádu,
tak příležitost vybičovat své tělo
k všemožným výkonům na trampo‑
línách, lyžích či snowboardu.
Není navíc věcí jednoduchou roz‑
hodnout se, co si vybrat za aktivi‑
tu. Jasnou volbou může být poslat
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své ratolesti na příměstský tábor,
kde se přes den dozajista vyřádí
při různých aktivitách. Na Kolben‑
ce naleznete ale to správné vyžití
kdykoliv v průběhu celého roku.
Plně nabyti novými poznatky,
zkušenostmi a dovednostmi neje‑
nom z freestylových sportů, ale
i z profesionálně vedených work
shopů první pomoci, návštěvy Surf
Areny a spousty dalších aktivit pro
každé počasí. V neposlední řadě
určitě není od věci najít nové ka‑
marády, kteří sdílejí nadšení nejen
pro skákání.

Nocovat a trochu ponocovat
Netradičně pojatým opakem trá‑
vení bílého dne ve Freestyle Kol‑
bence je „nocovka“ neboli Night
camp, nabízející strávení večera
a noci na trampolínách. To vše
pod střechou haly Freestyle Kol‑
benky, která je v ten večer celá va‑
še. Celou noc máte tedy možnost
čerpat unikátní atmosféru freesty‑
lové haly s profi vedením a vždy
výborně naladěným týmem trené‑
rů. Třešničkou na dortu už může
být leda to, že si odnesete spoustu
zážitků a nějakou tu video- a foto

dokumentaci pro připomenutí to‑
hoto speciálního zážitku.

nabízejí různé rychlosti a nastavení
sklonu. To využijí jak ti, kteří ješ‑
tě nikdy ubíhající kopec pod svými

Ten, kdo raději volí pravidel‑
ný pohyb, nechť se přihlá‑
sí na kurz a každý týden nás
navštíví. Věkem neomezené
vedené hodiny může absolvo‑
vat jak naprostý trampolíno‑
vý začátečník, tak i ten, kdo
se v tomto odvětví považuje
za pokročilého. Jediným mi‑
nusem pro váhající jedince
může být oblíbenost kurzů,
jelikož individuální přístup tre‑
nérů vyžaduje omezenou ka‑
pacitu účastníků. S přihláškou
tedy neotálejte.
Lyžaři i v létě
Nejen pro toho, kdo touží po
zlepšování či osvojení si zim‑
ních dovedností, jsou v parku
připraveny lyže a snowboar‑
dy. Zapůjčit si můžete veške‑
ré náčiní a jen na vás je, jak
moc ho potrápíte při trénování triků
ve freestylezóně nebo při pilová‑
ní techniky jízdy na Maxxtrack si‑
mulátorech. Jedinečné simulátory

atypického, a taky proto, že to pro‑
stě jde!
Freestyle Kolbenka je i vskut‑
ku netradiční a ojedinělé
místo pro váš firemní či sou‑
kromý večírek. Spoustu nenu‑
cené zábavy, zaručeně nový
společný zážitek a zdravé od‑
reagování od všudypřítomné‑
ho stresu – takové jsou party
v Kolbence. Užijete si týmové
sportovní soutěže a tematic‑
ké programy. Ochutnáte free‑
style, trénink na trampolínách
nebo si zalyžujete.

lyžemi neviděli, tak i ti, kteří jsou
již sjezdovkami ostřílení. A proč
si zalyžovat i v létě? Přece proto,
abychom vyzkoušeli něco velmi

Tým Freestyle Kolbenky je
zde pro vás s nesčetnými
možnostmi a způsoby, jak
trávit čas. Ať už jste dítě,
teenager či dospělý, určitě
neváhejte a využijte freestylo‑
vé sportoviště Kolbenka, kde
se dveře otevírají vám a no‑
vým možnostem. A v případě,
že cestu k nevšedním sportovním
zážitkům stále hledáte, je Freesty‑
le Kolbenka ideálním místem pro
váš start.
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BOBOVÁ DRÁHA
Bobová dráha s terasou, vyhlídkou
a prostorem pro rodinné oslavy či firem‑
ní akce. V areálu se nachází také lanový
park. K dispozici je stolní fotbálek,
horolezecká stěna, skluzavky, prolézač‑
ky či dětský koutek. Možnost grilování
na terase.

ŽELEZNIČNÍ STANICE –
PRAHA-VYSOČANY

LANOVÉ CENTRUM VYSOČANY
Ve volnočasovém areálu, který navazuje
na park Podvinní, naleznete nízké i vysoké
lanové překážky, lezeckou stěnu, lanovky
i skoky. Většinu připravených programů je
možné absolvovat po objednání.

Vlaky ve směru Praha hlavní nádraží –
Neratovice – Mladá Boleslav – Turnov
a ve směru Praha Masarykovo nádraží –
Nymburk – Poděbrady – Kolín.

I’M FIT WELLNESS FITNESS
Relaxační klub přímo na metru Vysočan‑
ská, vybavený nejmodernější technologií
v oblasti wellness, fitness, kosmetiky
a neinvazivní péče. Kultovní wellness fitness klub se nachází přímo v NC Fénix.

DĚTSKÁ HŘIŠTĚ PARK PODVINNÍ
Dvě atraktivní dětská hřiště naleznete
v příjemném a klidném prostředí parku
Podvinní. V tomto parku můžete se svý‑
mi dětmi trávit volný čas i na keltském
hradišti, u jezírek s vodním ptactvem
nebo na rozlehlých travnatých plochách
s lavičkami a altánem.
Vysočanská

náměstí
Organizace spojených
národů

THE ENGLISH COLLEGE
IN PRAGUE

VYSOČANSKÁ
trasa B

ská

Výběrové česko-britské šestileté
gymnázium nabízející vysokou kvalitu
vzdělání v anglickém jazyce. Studenti
skládají mezinárodní zkoušky IGCSE
a IB spolu s českou maturitní zkouškou
a dále studují na univerzitách po celém
světě i v Čechách.
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POLIKLINIKA VYSOČANY
Vedle širokého spektra ambulantních
specializací, včetně špičkově vybavené
gastroenterologie, poskytuje poliklinika
také vysoce odbornou péči na oddělení
jednodenní chirurgie. V objektu se na‑
chází také lékárna a laboratoř.

NÁKUPNÍ CENTRUM
FÉNIX VYSOČANSKÁ

MATEŘSKÁ ŠKOLA
U VYSOČANSKÉHO PIVOVARU

Nákupní centrum tvoří pestrá skladba
více než 80 prodejen, služeb včetně
lékárny, pošty a několika bankomatů,
kaváren, restaurací, rozsáhlého wellness
a fitness centra. Srdce obchodní pasáže
tvoří supermarket BILLA. Zákazníkům je
k dispozici 600 parkovacích míst v pod‑
zemních garážích objektu. Naleznete
zde i dobíjecí stanici pro elektromobily –
PREpoint.

Mateřská škola se nachází v hezkém
prostředí lokality vysočanského parku.
Tvoří ji areál se třemi budovami – zdě‑
nou hlavní a dvěma pavilony. Největší
mateřská škola v Praze 9, s celkovou
kapacitou 320 dětí ve 12 třídách. Pracují
zde kvalifikované učitelky s odborným
vzděláním a praxí, díky kterým může MŠ
bezproblémově a kvalitně zabezpečovat
předškolní vzdělávací program.

HOSPŮDKA NA RADNICI

BRUMBAMBULE

FREESTYLE KOLBENKA

Tradiční plzeňská restaurace s neopakovatelnou atmosférou. Celý podnik
je zřízen ve staročeském stylu a vy‑
berou si zde určitě jak znalci piva, tak
všichni, kteří nepohrdnou nezapomenu‑
telným kulinářským požitkem. Pečlivě
vyškolený personál je kdykoli ihned
k dispozici. Nabídka hlavních jídel, těs‑
tovin, salátů, dezertů a specialit české
kuchyně.

V dětské zábavní herně Brumbambule si
děti užijí spoustu zábavy ve velké prolé‑
zací zóně, která má 3 patra a 600 čtve‑
rečních metrů. Najdete tu také fotbalové
hřiště, trampolínu, bazének s plastovými
kuličkami a skluzavky. Pro nejmenší
je tady dětské hřiště. Pořádají se zde
narozeninové oslavy a konají se různé
kroužky, dílničky a kurzy. K dispozici je
internetové wi-fi připojení a bar.

Multisportovní areál zaměřený na lyžo‑
vání, snowboarding a další freestylové
sporty. K dispozici je ski a snb simulá‑
tor, freestyle park se dvěma skoky pro
lyže, snb s dopadištěm plným molita
nových kostek a trampolínový park
o velikosti přes 500 čtverečních metrů.
V nabídce jsou také kurzy lyžování
a snowboardingu.

ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 9
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Poskytuje informace o službách pro
občany a kulturně-společenském dění
na území Prahy 9. Poskytování služeb
Czech POINTu.
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ART DISTRICT PRAGOVKA
Nově vznikající kulturní centrum, ukrý‑
vající přes 40 uměleckých ateliérů, se
otevřelo světu v létě roku 2016. V rámci
nové koncepce zde vzniká prostředí,
které si klade za cíl usnadnit spolupráci
mezi kreativními komunitami a propojit
nejrůznější umělecké světy.

TJ SOKOL VYSOČANY
V létě nabízí 7 antukových dvorců.
V zimě je k dispozici na třech dvorcích
nová nafukovací hala.

FITNESS STEZKA ROKYTKA

GYMNÁZIUM ŠPITÁLSKÁ
Všeobecné čtyřleté a osmileté gym
názium. Multimediální a technické vyba‑
vení, hřiště, tělocvična a posilovna.

Kvalitně vybavené venkovní fitness
zasazené do povodí říčky Rokytka
disponuje dřevěnými cvičebními prvky,
které nabízejí možnost posilování a pro‑
tahování vlastní vahou i originálními do‑
plňky, například na žebřinách, hrazdách
a bradlech. Park je volně přístupný.

MÖBELIX – OBCHOD NÁBYTKEM
Prodej bytového nábytku a textilu,
matrací, svítidel a doplňků pro bydlení.
Doprava a montáž.
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www.facebook.com/AFI.Tulipa.bydleni/
www.byty-kolbenova.cz
Volejte zdarma: 800 100 198
Prodejní centrum
Kolbenova 886/9a, 190 00 Praha 9-Vysočany
Otevírací hodiny
Po–Pá: 9–18 hodin
So: 9–12 hodin
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