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O nás  

  
 

 

  

• Trampolínový park – přes 500m2 navzájem propojených 

profesionálních trampolín s možností tréninkových dopadů  

do měkkého molitanu 

• Freestyle park – dva skoky pro lyže či snowboard s dopadem  

do měkkého molitanu a 30 metrů dlouhou sjezdovku s různými 

překážkami  

• Lyžařské simulátory Maxxtracks – unikátní technologie,  

která umožňuje dokonalou simulaci jízdy na sněhu pomocí 

nekonečného pásu ze speciálního povrchu 

• Moderní konferenční místnost – zázemí pro teoretické vzdělávaní 

či nejrůznější firemní akce  

• Příjemný bar  – možnost setkávání a osvěžení po sportovním 

výkonu    

 

      Další fotky a video z naší haly naleznete ZDE 

  

 

Jsme tým sportovních nadšenců, kteří se odhodlali zrealizovat svůj 

sen. Chtěli jsme vybudovat svého druhu unikátní sportovní halu, která 

by pod jednou střechou nabízela prostor pro bezpečný celoroční 

trénink nejrůznějších sportů. Jak naše myšlenka procházela 

přirozeným vývojem, přidaly se k původním záměrům další a další 

možnosti a výsledkem je sportovním hala, která náš původní záměr  

v mnohém přerostla. Nejsme tak jen místem pro vyznavače 

adrenalinu, ale své si u nás najde každý, pro koho je pohyb radostí. 

  

Naším vizí je nabídnout tréninkový prostor všem milovníkům 

freestylových  sportů, vyznavačům klasického oblouku, či lidem kteří 

chtějí udělat něco pro své zdraví a jen tak si zaskákat na trampolínách. 

Ke sportům, které sami milujeme, chceme přivádět novou generaci. 

S přispěním profesionálů a našeho zázemí poskytujeme těmto 

mladým sportovcům snadnější cestu za vysněným cílem.  

  

  

 

Co u nás najdete 

https://www.dropbox.com/sh/yma8ga8nno255cj/AABfrXc7QrIjovfpcnx5pgRTa?dl=0


Firemní akce  
  
 
Potřebujete stmelit kolektiv, ale nemáte k dispozici dva pracovní dny? Nebo se vám nechce obětovat velkou část nákladů na cestu a ubytování? 
Pokud jste si v duchu odpověděli ano, jste na správném místě! Pokud pro vás výše zmíněné neplatí, nevadí, i tak jste u nás vítáni. Freestyle 
Kolbenka nabízí širokou paletu nevšedního sportovního vyžití jak pro jednotlivce, tak i pro pracovní kolektivy. Zkušený týmový facilitátor  
a milovník zimních sportů v jedné osobě pro vás připraví speciálně koncipovaný program, o kterém se bude u vás ve firmě ještě dlouho vyprávět. 
  

NA CO SE U NÁS MŮŽETE TĚŠIT 

• zažijte spoustu nenucené zábavy 

• v uvolněné atmosféře lépe poznáte své kolegy a prolomíte případné komunikační bariéry 

• zdravě se odreagujete od všudy přítomného stresu 

• zábavným pohybem uděláte něco pro své zdraví 

• užijete si příjemnou atmosféru našeho baru a zázemí 

• společně zažijete něco vskutku netradičního 

  

  

 



Možnosti firemních programů 

Níže uvádíme nástin možných firemních programů, nicméně naše mysl je dokořán otevřena, a proto nás neváhejte kontaktovat s jakýmkoliv 
nápadem. Určitě najdeme společnou řeč a vytvoříme program přesně podle vašich představ.  
  
• výhradní pronájem jednotlivých sportovišť (trampolíny, Maxxtracks simulátory, freestyle aréna) 

• skupinový trénink na trampolínách pod dohledem trenéra – hravě vás naučíme salto vzad a jiné vylomeniny 

• vzpomínáte na vybíjenou? A co teprve vybíjená na trampolínách - užijte si tuto klasiku a další zábavné hry pod vedením našich instruktorů 

• skupinový trénink na našich unikátních Maxxtracks simulátorech – ať plužíte, řežete carvingové oblouky nebo se jen tak ležérně vozíte 

• ochutnávka freestylu – podívejte se, jak to vypadá v podání profesionálů  a udělejte pod jejich vedením své první krůčky 

• využijte naši moderní konferenční místnost 

• zakončete váš program v našem stylovém baru 

 

  

 
TÉMATICKÉ PROGRAMY 

Jsou-li vaším šálkem kávy programy obohacené o příběh v pozadí, máme pro vás připravené tyto dvě varianty. 

Sněženky a machři  

Vraťte se na chvíli v čase a užijte si retro atmosféru a zábavné sportovní aktivity. Průvodce programem vám nebude dělat 
nikdo jiný než samotný Viki Cabadaj. 

Skorolympijské hry 

Užijte si okouzlující atmosféru tohoto vrcholového sportovního klání. Symbolický skorolympijský oheň plápolá a vy zápolíte 
v nejrůznějších týmových a individuálních soutěžích.   



Vytvořili jsme pro vás program, který nabídne skvělou příležitost k hlubšímu poznání kolegů ve velice přátelské atmosféře. Odreagujte se  

a zažijte společně spoustu nenucené zábavy. V rámci naší unikátní sportovní haly na vás budou čekat profesionální trenéři, kteří vás provedou 

krátkými workshopy na vámi zvoleném sportovišti (trampolíny / lyžařské simulátory Maxxtracks / Freestyle zóna).  

Jako zpestření navrhujeme vytvořit týmy, které se účastní připravených bodovaných disciplín a na závěr programu bude vyhlášen 

nejúspěšnější z nich. Na dané disciplíny tým nominuje jednoho či více zástupců ze svých řad, kteří ho budou reprezentovat.  

Ukázkový program 

Čas Program – obsah Popis 

13:45 – 14:00 Příchod hostů 
• Čekat vás bude coffeebreak a welcome drink a coffeebreak 
• Možnost využít šatny pro převlečení 

14:00 – 14:10 Oficiální zahájení 
• Úvodního slova ze strany vedení společnosti / týmu 
• Představení programu a seznámení s pravidly naší haly 

14:10 – 14:20 
Exhibice týmu 
Freestyle Kolbenka  

• Profesionální skoky na trampolínách 
• Show na lyžích a snb ve Freestyle parku 
• Synchronizované lyžování na simulátorech 

14:20 – 17:20 

Trampolínový park 
• Dovednostní soutěže 
• Mini workshopy 
• Air vybíjená 

Freestyle park 
• Dovednostní soutěže 
• Mini workshopy – lyže, snb, trampolína 
• Soutěž o best trick 

Maxxtracks simulátory 
• Dovednostní soutěže 
• Mini workshopy 
• Soutěžní slalom 

Průběžně Občerstvení • Občerstvení průběžně k dispozici po celou dobu akce 



Cenová nabídka 

 
• Celková cena jednotlivých akcí může být předmětem dalšího jednání s ohledem na jejich objem a rozsah. 

• Veškeré ceny jsou uvedeny bez DPH  

 Pronájem prostor 
v čase         

10:00 - 13:00 
v čase         

13:00 - 21:00 

 Exkluzivní pronájem veškerých sportovišť a přilehlých prostor na 1h, včetně trenérů a kompletního programu 16 000Kč 20 000 Kč 

 Samostatný pronájem Trampolínového parku 6 400 Kč 8 000 Kč 

 Samostatný pronájem Freestyle parku 4 800 Kč 6 000 Kč 

 Samostatný pronájem Maxxtracks simulátorů 4 800 Kč 6 000 Kč 

 Catering 

 Jednoduchý raut 
 - ovocná mísa  
 - zeleninová mísa s dvěma dipy  
 - porce miniřízečků + pečivo 
 - voda v karafách 
 - nealko nápoje (2ks na osobu)  

220,- Kč / os 

 V případě jiných nároků, je možnost využití externích dodavatelů t.b.d. 

 Doplňkové služby 

 Světelná show 15 000 Kč 

 Ohnivá show 15 000 Kč 

 Módní přehlídka 15 000 Kč 

 DJ 6 000 Kč 



Kde nás najdete 

Autem 

Do navigace můžete zadat adresu Kolbenova 
898/11. Vjezd do areálu, ve kterém naši halu 
nejdete je označen cedulí FREESTYLE KOLBENKA  
a nachází se naproti vjezdu do obchodního domu 
Mobelix. Po průjezdu bránou se dejte hned doprava 
a cca po 100m jste u nás. Místa na parkování máme 
dost.    

MHD 

Metro – linka B, zastávka Kolbenova 
Tramvají – linka č. 16 / 54, zastávka Kolbenova 

Po výstupu z metra či tramvaje pokračujte po ulici 
Kolbenova směrem z centra (z metra doprava)  
a sledujte navigační šipky a 5 minut jste u nás. 
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