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Novinky z Purkyňky
Zdravíme všechny nájemníky a přátele Purkyňka Offices. V následujících řádcích bychom 
Vám rádi představili změny a události, které se u nás v areálu za posledního půl roku udály. 
Děkujeme, že jste při tom byli s námi.

Stavební úpravy
Střechy budov 97b a 99 jsme osázeli vegetací. Pro potěchu oka i lepší termoregulační 
vlastnosti budovy nám na střechách nyní bují extenzivní zeleň. V parných letních měsících 
nám zelený porost pomůže uchovat teplo mimo budovu. Za realizaci zelených střech 
děkujeme společnosti Greenvia.
K drobnému tréninku a protažení můžete využít workout hřiště, které jsme nainstalovali 
před budovu 99. K dispozici jsou Vám dvě fitness stanoviště doplněná o popis cviků ve třech 
různých obtížnostech. 
Nově jsme také zastřešili venkovní terasu, která bude příjemným místem pro letní grilování. 
V rámci venkovních úprav jsme navíc zrenovovali anglické dvorky kolem budovy 99.
Stavební úpravy foyer v centrální části budovy 97 jsou hotové. A aby nás naši návštěvníci 
lépe našli, nainstalovali jsme nové cedule orientačního systému. Všimli jste si?
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Provozní informace
Do prostor v budově 99, které budou volné od září 2022, hledáme nové nájemníky. Přijďte se 
podívat (jeden nikdy neví – co když vás od září bude víc?) nebo nás doporučte svým známým. 
Za každé dobré slovo Vám budeme vděční. Kamarádi na společný oběd se vždycky hodí!
Od září 2022 bude na Purkyňce možné svěřit svá data do bezpečného datacentra s vysokou 
konektivitou a rychlostí. Je to příležitost jak pro nájemníky Purkyňka Offices, tak firmy 
ze širšího okolí. Od října 2022 chystáme v suterénu budovy 99 volně dostupnou kolárnu 
a šatnu se sprchami. Toto zázemí tu bude kdykoliv pro Vás. 
Na recepci budovy 99 se na Vás těší paní Marcela, která Vám ráda pomůže se vším, co 
budete potřebovat.

Pro nájemníky i veřejnost
O aktuálním dění, soutěžích a akcích pravidelně informujeme na našem Facebooku 
a Instagramu. Tým, který se o Vás na Purkyňce stará, postupně představujeme na našem 
LinkedIn profilu. Obecné info jsme shrnuli na webu Purkyňka Offices, krátká informační videa 
pro Vás připravujeme na našem Youtube kanálu.

Zajímavosti
Věděli jste, že v suterénu Purkyňky jsou od šedesátých let zbudované tři protiatomové 
bunkry? Dva z nich jsme již zrekonstruovali na hernu a technické zázemí, ten třetí ale stále 
držíme ve funkčnosti a chystáme se jej zrenovovat. Ne že bychom chtěli přivolávat něco 
zlého, ale štěstí přeje připraveným.
Naše oblíbené italské bistro SESAMO BAKERY pořádá různé ochutnávky a taneční večery. 
Už jste se jich zúčastnili? Doporučujeme!

Děkujeme, že jste na Purkyňce s námi a přejeme Vám krásné prázdniny.

http://www.purkynka-offices.cz/
https://www.facebook.com/purkynka.offices/
https://www.instagram.com/purkynka_offices/
https://www.linkedin.com/authwall?trk=bf&trkInfo=AQFBYL9TE5T3hAAAAYHYAO_I1nmYIlp16kjhfM2tSIw_m_7QYqHRXeIheLK0FXbc5nTl1TwlZlsYwmrd66PUqWhtfUyxBT2zEVwYd2KFsH_6AuTvtSh7GhMXVGwsGEVHmDFazHw=&original_referer=&sessionRedirect=https%3A%2F%2Fwww.linkedin.com%2Fcompany%2Fpurky%25C5%2588ka-offices
https://www.youtube.com/channel/UCn6C2enMbLbmYkE6vTEA0LA



