
Vánoční dárky  
z Brumlovky  
V minulém čísle newsletteru jsme představili tipy na vánoční dárky. Brumlovka 
nabízí spoustu možností, jak svým blízkým udělat radost. Pokud potřebujete 
tyto možnosti osvěžit, klikněte ZDE. Věřte, že na Brumlovka nabízí drobnosti pro 
kolegy, kreativní svět pro děti i větší pozornost pro vaše partnery. 

A sežene je i na poslední chvíli.

Trhy.

Brumlovka
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Seznamte se, prosím... 
Nečekejte na náhodu 
Kde: Coffee Perk, budova Brumlovka, Vyskočilova 1100/2
Cena: zvýhodněná po zadání kódu „BRUMLOVKA“ 440 Kč

Předvánoční čas přímo vybízí k procházkám ve dvou. Že jste momentálně single? 
Speed dating na Brumlovce může být tou správnou možností, kde se s někým 
zajímavým seznámit. V prosinci nabízíme hned dva termíny! Tak nečekejte  
na náhodu a seznamte se.

•   17:30 hod. Registrace  
•   18:00 hod. Začátek  
•   20:00 hod. Ukončení

Rezervace naleznete na smart-dating.cz. Více informací na e-mailu:  
marika.duchonova@passerinvest.cz

Termín 1: čtvrtek, 1. prosince 2022, od 18:00 hod. 
(pro česky mluvící ženy 30 - 42 let a muže 35 - 45 let)

Termín 2: úterý, 13. prosince 2022, od 18:00 hod. 
(pro česky mluvící ženy 40 - 50 let a muže 43 - 55 let)

Budova Brumlovka

Seznamte se, 
prosím... Nečekejte 
na náhodu 

Please use the “Instant translation” function in your Translate App to read this 
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Seznamka.
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Andělská nadílka na 
Náměstí Brumlovka
Kdy: pondělí, 5. prosince 2022, od 11:00 do 19:00 hod.
Kde: Náměstí Brumlovka, Vyskočilova 1100/2

I letos bude na Brumlovce rozdávat radost dobrotivý Mikuláš spolu s anděly. 
Přijďte se svými dětmi na Andělskou nadílku, zahřejete se teplými nápoji, 
ochutnáte dobré jídlo a vánoční dobroty,

•   13:00 – 19:00 hod. stánky s občerstvením, stánek KITSTORE

•   13:00—18:30 hod. Mikuláš s anděli 

•   16:00—18:00 hod. Kreativní dílničky v obchodě Papýrek 
                                        (budova Alpha, obchůdek pod „Broukem“)

Náměstí Brumlovka 

Andělská nadílka na 
Náměstí Brumlovka
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Akce.
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Workshop 
výroby krepových 
vánočních hvězd 
Kde: úterý, 6. prosince 2022, od 18:00 hod.
Kde: obchodní pasáž budovy Filadelfie, Želetavská 1525/1
Cena: 1 200 Kč/osoba    Kapacita: 5 – 20 osob

Pojďte si s námi vyrobit pro radost vánoční hvězdu z italského pružného papíru. 
Dostanete od nás veškerý materiál, který k výrobě potřebujete, takže jediné,  
co si s sebou musíte vzít a bez čeho se neobejdete je trpělivost a dobrá nálada.

Rezervace na workshop na e-mailu: marika.duchonova@passerinvest.cz

Platba za worskhop na místě v hotovosti.

Filadelfie

Workshop výroby krepových 
vánočních hvězd
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Taneční na Brumlovce 
Kdy: středa, 7. prosince 2022, od 19:00 hod., tančírna od 20:00 hod.  
Kde: Sommellerie, budova Filadelfie, Želetavská 1525/1 

V prosinci si zatančíme španělské PASO DOBLE. Jedná se o velmi temperamentní 
tanec, který představuje koridu. Věříme, že si lekci užijete, ať už přijdete sólo  
nebo v páru. 

Lektorkou tanečních je Lenka Nora Návorková, mistryně ČR v latinskoamerických 
tancích, vítězka StarDance 2018 a taneční partnerka Miraie Navrátila poslední 
řady této oblíbené televizní soutěže.

Taneční na Brumlovce

Taneční.
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Filadelfie
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Cestovatelský večer: 
Patagonie – za ledovci 
a horami až na konec 
světa  
Kdy: středa, 14. prosince 2022, od 17:30 hod. 
Kde: Sommellerie, budova Filadelfie, Želetavská 1525/1 

Rozprostírající se napříč územími Argentiny a Chile, nabízí Patagonie jedny  
z nejdramatičtějších přírodních scenérií na zemi. Cestovatelé Viktória Čelovská  
a Tomáš Jurčenko nám přiblíží tento kraj ledovců, hor, pustých pamp, tyrkysových 
lagun a rozmanité fauny. Přiblíží nám oblast, která je ze severozápadu  
lemovaná magickými Andami, bičovaná neustálým větrem a kde se může počasí 
změnit z minuty na minutu.

Přijďte se společně s námi pomyslně přenést na tento odlehlý kus světa plný 
nedotčené a nádherně divoké přírody. 

Patagonie – za ledovci 
a horami až na konec světa

Cestovatelský 
večer.
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Filadelfie
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Vánoční koncert 
Kdy: čtvrtek, 15. prosince 2022, od 18:00 hod.  
Kde: Společenské centrum Bethany, Za Brumlovkou 1519/4
Vstupné: dobrovolné

Přijměte pozvání na mimořádný vánoční koncert ve Společenském centru Bethany. 
Zastavte se ve shonu aktuálních dní, zaposlouchejte se do tónů světoznámých 
melodií a zpříjemněte si předvánoční čas poslechem skvělé hudby.

Během koncertu vystoupí umělci zvučných jmen: 

Karolina Cingrošová (soprán), Vratislav Kříž (baryton), Vladimír Rejlek (trubka), 
Lenka Navrátilová (klavír)

Koncert.

Please use the “Instant translation” function in your Translate App to read this 
poster in other suitable language. English version of all Brumlovka activities are 
to be found also at brumlovka.cz.

Společenské centrum Bethany

M. A. Charpentier   Preludium z oratoria Te Deum
G. F. Händel              Let the Bright Seraphim
G. F. Händel              Recitative a arie Ombra mai fu z opery Xerxes
W. A. Mozart            Alelujah
A. Dvořák                  Biblické písně (výběr)
G. Ph. Telemann      Tři hrdinské pochody

A. Dvořák       árie Vodníka
A. Dvořák       árie Rusalky
C. Franck         Panis Angelicus
W. Gomez       Ave Maria
F. Schubert     Ave Maria
A. L. Weber    Pie Iesu
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Hovory z Brumlovky
Kdy: středa, 21. prosince 2022, od 18:00 hod. 
Kde: premiéra online na FB profilu Brumlovka

Brumlovka Hovory z Brumlovky je naše vlastní talkshow, do které si každý měsíc 
zveme osobnosti, kteří dle nás mají co říct a svůj pracovní či osobní život mají 
nějak spojený právě s Brumlovkou. 

Tento měsíc: MUDr. Martin Lukeš a MUDr. Tomáš Novotný

MUDr. Martina Lukeše a MUDr. Tomáše Novotného můžete znát z kliniky 
Urosanté. Patří k předním odborníkům v oblasti urologie a andrologie. Neotřelou 
formou se věnují mužskému zdraví, o kterém si také budeme povídat. 

O tom, že jsou to muži na slovo vzatí svědčí i jejich odbornost a praxe. 
MUDr. Martin Lukeš působil na urologické klinice 1. a 3. LF UK, více než 15 let 
působil jako vedoucí lékař a odborný asistent ve Fakultní nemocnici Královské 
Vinohrady. Je členem mj. České urologické společnosti, České lékařské společnosti 
Jana Evangelisty Purkyně a European Association of Urology. MUDr. Tomáš 
Novotný v rámci své dlouholeté praxe působil například na klinikách v Jindřichově 
Hradci a ve Fakultní nemocnici Královské Vinohrady. Několik let vykonával také 
pedagogickou činnost na 3.LF UK. Specializuje se mj. na uro-onkologii, úzce 
spolupracuje také s Protonovým centrem Praha.

Rozhovorem provází Eduard Forejt.

Talkshow.

Please use the “Instant translation” function in your Translate App to read this 
poster in other suitable language. English version of all Brumlovka activities are 
to be found also at brumlovka.cz.

Brumlovka

Hovory z Brumlovky 
MUDr. Martin Lukeš a MUDr. Tomáš Novotný
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Sport.

Please use the “Instant translation” function in your Translate App to read this 
poster in other suitable language. English version of all Brumlovka activities are 
to be found also at brumlovka.cz.

Pravidelné 
sportovní aktivity
Pravidelný sport pomáhá zlepšit nejen zdraví, ale i náladu. Přijďte si dopřát dávku 
hormonu štěstí i v předvánočním období mezi všemi těmi vánočními večírky, 
sháněním dárků a pečením cukroví. Dáme si však krátké volno, abychom mohli 
načerpat sil na nejen sportovní výkony v novém roce.

Běžecké lekce s Pumou 
Kdy: každé úterý od 17:30 hod. 
Kde: sraz v 17:20 hod. na recepci budovy Beta, Vyskočilova 1481/4 

Běžecké lekce ve dvou skupinách pro začátečníky i již zkušené běžce vedou 
lektoři a blogeři z running2.cz Soňa Hrabec Kotulová a Michal Hrabec. 

Poslední lekce tohoto roku: 6. prosince, první lekce v roce 2023: 10. ledna.

Jóga pro veřejnost
Kdy: každý čtvrtek od 7:00 hod. 
Kde: retailová jednotka Budova G, Michelská 58, vchod z Baarovy ulice

Klasická lekce jógy pro začátečníky i pokročilé všech věkových kategorií s Danielou 
Bacíkovou. Nutná vlastní cvičební podložka. Rezervace není třeba.

Poslední lekce tohoto roku: 15. prosince, první lekce v roce 2023: 12. ledna.

Brumlovka

Vánoční prázdniny: 
20. 12. 2022 - 5. 1. 2023
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Adventní večer chval  
Kdy: sobota, 3. prosince 2022, od 18:30 hod. 
Kde: Společenské centrum Bethany, Za Brumlovkou 1519/4

Na začátku nejkrásnějších svátků v roce a startu období Adventu vás  
Společenské centrum Bethany srdečně zve v sobotní podvečer 3. prosince od 
18:30 hodin na Adventní večer chval. 

Čeká vás nejen setkání s hudební skupinou DŽEMBAND v tónech písní, které chválí 
Boha, ale bude také možnost si i společně zazpívat, nechat se inspirovat biblickým 
textem a nechat se oslovit duchovním slovem. Přijďte prožít inspirativní večer 
ztišení, radosti a lidské sounáležitosti.

Více informací naleznete na spolecenskecentrum.cz

Společenské centrum Bethany
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Půlnoční bohoslužba 
v SC Bethany
Kdy: sobota, 24. prosince 2022, od 22:30 hod. 
Kde: Společenské centrum Bethany, Za Brumlovkou 1519/4

Společenské centrum Bethany vás jako každý rok zve na Půlnoční bohoslužbu 
na Štědrý večer. Bude možnost potěšit se zpíváním vánočních koled, nechat  
se inspirovat duchovním slovem a udělat společnou tečku za nejkrásnějším 
večerem v roce. Současná doba nám všem přináší i mnoho tmy a ponurých 
vyhlídek, tak se společně nechme přiblížit ke Světlu s velkým „S“. 

Více informací naleznete na spolecenskecentrum.cz

Společenské centrum Bethany
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Balance Club 
Brumlovka Giving 
Tuesday 
Pomoc, kde je potřeba. Zapojte se i vy do výzvy 
Balance Clubu Brumlovka.

Giving Tuesday je světový den štědrosti a dobrých skutků. Slaví se jako protipól 
nákupnímu šílenství Black Friday. V tento den se stovky milionů lidí napříč všemi 
kontinenty spojí, aby inspirovaly ke štědrosti a konaly dobro. 

Udělejte společně s Balance Clubem Brumlovka nejen na Giving Tuesday něco 
dobrého. Podpořte Vláďu Mikuláše, muže, který celý život jenom rozdával – 
rady, elán, podporu. Jeho lekce jógy byly jedny z těch nejnavštěvovanějších  
skupinových lekcí. Balance Club se tak snaží podpořit úžasného lektora, člověka  
a v neposlední řadě také tátu dvou krásných dětí, který onemocněl  
ALS - amyotrofickou laterální sklerózou. Do 24. prosince 2022 můžete pomoci  
i vy a zapojit se do sbírky pod záštitou Nadace ADRA. 

Budova Brumlovka
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FLEKSI Beta již vám 
dává prostor
… pracovat … setkávat se … poznávat se

V budově Beta byla v listopadu 2022 otevřena druhá pobočka business centra 
FLEKSI. Kromě kompletně servisovaných kancelářských prostor a coworkingu, 
nabízí i designově ztvárněné zasedací místnosti a menší eventové prostory, které 
si může pronajmout kdokoliv z vás. 

Během ledna 2023 přibyde v této pobočce pak ještě další patro, kde se budou 
primárně nacházet zasedací místnosti a prostory pro akce.

 
FLEKSI Beta 
Vyskočilova 1481/4, 140 00 Praha 4 
Tel.: 720 730 000

Beta
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Pan Perníček a další 
zimní dobroty Costa 
Coffee jsou zpět
Obejmout teplý hrneček a pomalu usrkávat horkou kávu, tak si plno z nás 
představuje zimní pohodu. Ta nebude chybět v žádné z kaváren Costa Coffee. 
Stalo se už tradicí, že v nabídce nesmí chybět perníkové latté, ani letos tomu 
nebude jinak. 

Stejně tak nebude chybět kávová novinka. Tou je Corto classic s příchutí rumové 
kokosky. Na své si přijdou i milovníci čokolády s příchutí višně nebo s legendární 
čokoládou Toblerone. Slyšíte…? Že by pan Perníček už volal?

Beta
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Máte napečeno? 
V Zrnku mají! 
Ode dneška si můžete buď přímo v pekařské kavárně, nebo na emailu 
objednavky@zrnozrnko.cz zamluvit skvělou vánočku podle poctivého receptu 
Maškrtnice, nebo třeba půlkilovou krabičku cukroví, které je jen z másla, ořechů, 
podestýlkových vajec, cukru, marmelády a čokolády, neboli bez konzervantů  
a kompromisů!

Budova B
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Vytvořit první 
cirkulární catering, 
to je cíl Catermatu!
Catermat nabídl již v roce 2019 řešení kompostování do kanceláří… a pak přišel 
covid, který nám všem ještě více ukázal jak křehký a neudržitelný systém v němž 
žijeme, ve skutečnosti je. I proto to byla pro Catermat výzva. Přesto ale pokračovali 
dál v tom, co jim dává smysl. A sice investovat své úsilí do kompostování. 

Zrecyklovali tak tisíce kilogramů odpadu a zasadili desítky stromů a keřů, aby 
tak ověřili svůj kompost v přírodě. V říjnu pak nainstalovali v Catermat studiu 
v Budově G vertikální hydroponickou farmu. A kruh se uzavřel! 

Nyní vám tak mohou nabídnout vaší první cirkulární párty! A tedy nejen vaše 
Mojito bude z máty, kterou vypěstovali vez nutnosti převážet bylinky přes půlku 
Evropy. 

A co vy? Pojďte společně s Catermatem psát příběh o udržitelném cateringu. Vaší 
vánoční párty pro vás připraví nejen ve vašem prostoru, ale nově i Budově G, která 
je ideální pro týmové akce do 50 osob.

Budova G
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Vánoční čaje z 
prodejny zdravé 
výživy Maranatha   
Vánoční adventní čaje mohou zpříjemnit chvíle strávené se svými blízkými 
a navodit tu správnou sváteční atmosféru, ale mohou být také praktickým 
dárkem pro spolupracovníky i blízké. 

K zakoupení jsou v prodejně zdravé výživy Maranatha v budově  
Brumlovka. Prodejna rozšířila také nabídku pečiva o výrobky berounské 
rodinné řemeslné pekárny Šťastná koza. Tak se stavte ochutnat tyto nové  
dobroty.

Budova Brumlovka
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Silvestrovská večeře 
v mistrovském Dianu
Ukončete tento rok stylově, gastronomickým zážitkem se svými blízkými  
ve vietnamské restauraci Dian. Pochutnejte si na vymazleném šesti-chodové 
menu, které vám naservírují doprostřed stolu. Společné jídlo je totiž rituál –  
ve společnosti lidí, které máte rádi, prostě chutná lépe.

Vietnamské speciality doplní nové míchané drinky a podpoří tak jedinečný 
chuťový zážitek. K zábavě (a možná i tanci) zahraje DJ. 

Rezervace a více informací získáte na dianrestaurant.cz  

Silvestrovská večeře v Dianu 31. 12. 2022 od 18:00 hod. 

Beta

dianrestaurant.cz
https://brumlovka360.cz/
https://dianrestaurant.cz/
https://www.facebook.com/dianprague
https://dianrestaurant.cz/
https://www.instagram.com/dianprague/


Turnovská pivnice 
Brumlovka zve 
k posezení na konci 
roku
Moderní prostory, kvalitní gastronomie a profesionální personál jsou ideální 
kombinace pro pořádání firemních večírků i neformálních setkání v prosinci 
tohoto roku. 

Řemeslné pivo TURNOV, které se zde exkluzivně čepuje je vyhlášené svou kvalitou. 
Zimní specialitou je limitovaná edice piva silná TURNOVSKÁ 13.

Tip Turnovské pivnice: k řemeslnému pivu ochutnejte jejich pomalu pečená 
vepřová žebírka, tatarák s topinkami anebo poctivý hovězí burger.

Delta

https://brumlovka360.cz/
https://turnovskapivnice.cz/
https://www.facebook.com/turnovskapivnicebrumlovka/
https://www.instagram.com/turnovskapivnicebrumlovka/
https://turnovskapivnice.cz/


STOPKAŠEL Medical sirup Dr. Weiss 
200 + 100 ml NAVÍC
• ulevuje při suchém a vlhkém kašli, 
 ulevuje při škrábání v krku
• zklidňuje podrážděný krk, 
 snižuje bolest v krku 
Zdravotnický prostředek.

V�akci také StopKašel 
ANGIN-EX sprej 
na bolest v�krku 
a další přípravky 
z�řady STOPKAŠEL.

Priessnitz Kolageny + Boswellie, 
péče o klouby
90 + 30 tablet
• čtyřměsíční péče o vaše klouby1

• obsahuje kolagen typu I+II 
 a nativní kolagen typu II 
 + boswellii 
Doplněk stravy. 
(1 tableta/2,46 Kč)

PRAHA • OSTRAVA • ZLÍN • A DALŠÍ LÉKÁRNY PO CELÉ ČR
Obvyklá cena (označená přeškrtnutím) se může v jednotlivých lékárnách lišit. Uvedené ceny jsou doporučené. Nabídka platí od 14. 11. do 31. 12. 2022 nebo do vyprodání zásob. 
Prostudujte pečlivě příbalový leták. Účinky a způsob použití konzultujte s lékárníkem nebo lékářem. Cílem této nabídky není podpora zvýšeného užívání léčiv. Změna vyhrazena, 

za tiskové chyby neručíme. Platí pro všechny produkty uvedené v akčním letáku.

INZULINY BEZ DOPLATKU 
PRODUKT NAVÍC JAKO DÁREK*

Profesionální péče o Vaše zdraví.

Profesionální péče o Vaše zdraví a krásu nově také na e-shopu www.lekarnalemon.cz

0DOPLATKY
snížené až na

VÝBĚR 
Z VÁNOČNÍ AKČNÍ NABÍDKY 
platí od 14. 11. do 31. 12. 2022

*Dárek k nákupu vybraných produktů; za 0,01 Kč; platí od 14. 11. do 31. 12. 2022 nebo do vyprodání zásob; změny vyhrazeny. 

,
y1

v hodnotě
170 Kč

v hodnotě
170 Kč

1Vitamin C

sleva
300 Kč

při nákupu nad 890 Kč
na všechny přípravky 

Avène

NUROFEN Rapid 400 mg
30 měkkých tobolek
• rychlá a učinná úleva od horečky a bolesti, včetně bolesti  
 hlavy, zad, zubů, či při menstruaci

Leros Voňavá zima
9 x 5 sáčků
dárková kazeta 
s vánočním motivem
• obsahuje čaje na imunitu,

dýchací cesty, detox, 
 ranní zahřátí,
 Levandulové zklidnění,
 bylinkové Vánoce

V akci také další druhy 
čajů LEROS.

189 Kč
225 Kč

-36 Kč

119 Kč
169 Kč

-50 Kč

Voltaren Emulgel 10 mg/g gel 150 g 
(2 ks + dárkové balení NAVÍC)

Působí přímo v místě bolesti trojím 
účinkem:
• uleví od bolesti
• tlumí zánět
• zmenšuje otok

Pozorně si přečtěte příbalovou informaci. Voltaren 
Emulgel 10 mg/g gel je lék k vnějšímu použití. 
Obsahuje diclofenacum diethylaminum.

249 Kč
299 Kč

-50 Kč

Lék k vnitřnímu užití. Obsahuje Ibuprofen. Pečlivě čtěte příbalovou informaci.

499 Kč
679 Kč

-180 Kč

295 Kč
345 Kč

-50 Kč

Lékárna Lemon: 
profesionální péče  
o vaše zdraví  
Vybírejte online z široké nabídky Lékárny Lemon pro zdraví celé vaší rodiny. 
Lékárna LEMON má skvělé ceny, dárky a odměny. Kromě zvýhodněné nabídky 
v prosinci nakoupíte i vánoční balení oblíbených produktů. Tak se stavte osobně, 
nebo vybírejte v citronovém e-shopu.

Rezidence Villas

https://www.lekarnalemon.cz/
https://brumlovka360.cz/
https://www.lekarnalemon.cz/
https://www.lekarnalemon.cz/


BODY EXPRESS: 
Vánoční dárkové programy 
V budově Filadelfie máte možnost pořídit svým blízkým na Vánoce dárkové balení 
programů BODY EXPRESS s extra dárkem přímo pro vás! Elektrická stimulace svalů 
aktivuje celé tělo pomocí slabých impulzů. Stačí 1x týdně 20 minut a vaše tělo 
dostane potřebnou dávku tréninku, aby bylo pevné, aktivní a spalovalo dostatek 
energie.

Program v BODY EXPRESS ocení každý, kdo by chtěl: 
•   odstranit bolesti zad
•   zlepšit fyzickou kondici
•   vytvarovat tělo do ladných křivek
•   skoncovat s celulitidou
•   zvýšit energetický výdej a zhubnout

Tak vybírejte pro své blízké a pro sebe: 
•   NASTARTUJ ZMĚNU + dárek 1x EMS pro vás
•   SKVĚLÁ KONDICE + dárek 3x EMS pro vás
•   STÁLE VE FORMĚ + dárek 5x EMS pro vás

Více informací o akci a rezervace termínu na bodyexpress.cz prostřednictvím 
rezervačního formuláře ZDE.

Filadelfie

https://www.bodyexpress.cz/praha-bbcentrum
https://bodyexpress.cz/praha-brumlovka
https://brumlovka360.cz/
https://www.facebook.com/bodyexpress.brumlovka
https://www.bodyexpress.cz/praha-bbcentrum


KITSTORE –  
ta správná volba 
pro LEGO® Vánoce
Pokud ještě nemáte vybráno něco ze světa barevných kostiček LEGO®,  
tak KITSTORE je tu přesně pro vás! Tým KITSTORE se těší na vaši návštěvu  
v prodejně v Budově B a také na kitstore.cz.

Budova B

Potkat se můžete také 5. prosince na Andělské nadílce na Náměstí 
Brumlovka, kde bude mít KITSTORE také svůj stánek. Budou na vás čekat 
stolky na stavění a malé překvapení pro nejšikovnější stavitele.

Něco pro pány

Něco pro dámy

Něco pro malé hrdiny

Něco pro princezny

https://brumlovka360.cz/
https://www.kitstore.cz/
https://www.facebook.com/kitstore.cz/
https://www.instagram.com/kitstore.cz/
https://www.kitstore.cz/


Papýrek: 
kreativní dárky pro 
děti, originální dárky 
pro kolegy
V prodejně Papýrek najdete jak kreativní, edukativní i školní potřeby pro své 
ratolesti, tak i originální dárky pro své kolegy i obchodní partnery. 

Pokud si rádi tvoříte dárky na CEWE.cz, tak si je zde můžete také vyzvednout. 
Vánoční přání, tašky, krabičky, rozety, mašle a jiné je vše na skladu, tak se stavte, 
rádi vám s výběrem poradí! 

Alpha

https://brumlovka360.cz/
https://www.papyrek.cz/
https://www.facebook.com/papyrek 
https://www.instagram.com/papyrek/ 
https://www.papyrek.cz/ 


Vánoce s Meerou 
Chcete-li sobě nebo svým blízkým pořídit pod stromeček dárek v podobě velmi 
pohodlného a slušivého dámského oblečení z příjemné bio bavlny, přijďte  
si vybrat ten pravý kousek do butiku Meera Design v obchodní pasáži přízemí 
budovy Filadelfie.

Pokud byste si nebyli u dárku pro své milované jistí typem či velikostí, můžete jim 
k Vánocům pořídit i voucher v hodnotě 1, 2 nebo 3 tisíce a nechat je vybrat si dle 
jejich vlastního vkusu.

Filadelfie

Zajímají vás principy slow fashion – udržitelné módy, přijďte si popovídat o 
všem, co vás zajímá s Klárou Meerou a Klárou Vostárkovou při středečním 
čaji o páté přímo v Meera Design. Více informací ZDE.

https://brumlovka360.cz/
https://www.brumlovka.cz/cz/o-nas/v-obraze/aktualita/caj-o-pate-v-meera-design-aneb-povidani-nejen-o-mode-udrzitelnosti-a-slow-zivotnim-stylu
https://meerablog.cz/web/
https://www.facebook.com/MeeraDesignedWithNature/
https://www.instagram.com/meeradesigncz/
https://meerablog.cz/web/


Anthony´s:  
Tipy na vánoční dárky 
pro dobře oblečeného 
muže
Anthony ś není jen butik se skvěle padnoucími pánskými obleky a košilemi, je to 
místo, kde najdete i ucelenou volnočasovou kolekci a mnoho nepostradatelných 
doplňků.

Přijďte si do Anthony’s načerpat inspiraci pro originální vánoční dárky, které 
zaručeně potěší. Hedvábné kravaty, manžetové knoflíčky, vlněné svetry a mnoho 
dalšího na vás čeká právě teď skladem.

Budova B

https://brumlovka360.cz/
https://www.anthonys.cz/
https://www.facebook.com/AnthonysLondon
https://www.instagram.com/anthonys_london/
https://www.anthonys.cz/


Vyšperkujte 
si Vánoce s JK!
Pokud byste rádi své blízké obdarovali šperkem či hodinkami, zaručeně Vás  
potěší spuštění již tradiční vánoční akce JK, během níž pro registrované klienty 
platí mimořádné 15% zvýhodnění. Ačkoliv ceny drahých kamenů stoupají  
a zvyšuje se finanční náročnost i dalších aspektů výroby, v JK se podařilo udržet 
ceny u většiny šperků na původních úrovních. 

Nákupy jsou tedy ještě výhodnější. Akce končí 15. ledna 2023.

Filadelfie

https://brumlovka360.cz/
https://www.jk.cz/
https://www.instagram.com/jkjitkakudlackova/
https://www.instagram.com/jkjitkakudlackova/
https://www.jk.cz/


dm: Dárek, který 
nezklame  
Nevíte si rady s výběrem vhodného dárku? S dm dárkovou kartou nikdy 
nešlápnete vedle. K dostání ve všech prodejnách dm, v aplikaci Moje dm anebo 
na dm.cz/darkovakarta.

Filadelfie

https://www.dm.cz/services/zakaznicky-program-servis/dm-darkova-karta-376806
https://brumlovka360.cz/
https://www.dm.cz/
https://www.facebook.com/dm.cesko/
https://www.instagram.com/dm_cesko/?hl=cs
https://www.dm.cz/


Lens Optik: Dárkový 
poukaz na brýle nebo 
kontaktní čočky
Rádi byste udělali radost novými brýlemi a nevíte si rady? Věnujte dárkový 
poukaz do Lens Optik. Tam vám s výběrem brýlí pomohou profesionálové. Navíc  
ke každému zakoupenému poukazu máte měření zraku ZDARMA. 

Dárkovou poukázku lze zakoupit i za zaměstnanecké benefity. 

•   pondělí - pátek 10:00 - 18:00 hod. 
•   tel.605 858 859

Budova Brumlovka

https://brumlovka360.cz/
https://www.lens-optik.cz/
https://www.lens-optik.cz/
https://www.facebook.com/profile.php?id=100083353951841


Sušicí skříň ASKO
Odvětrávací sušicí skříň ASKO DC7784V.W luxusní skandinávské značky šetrně 
usuší tolik prádla, kolik by se vešlo na 16m šňůru. Poradí si s těmi nejdelikátnějšími 
materiály jako je hedvábí, samet nebo satén. A díky sušení vzduchem o nízké 
teplotě spolehlivě usuší i promoklé boty nebo jemné rukavice, aniž by došlo 
k poškození materiálu. 

Je to skvělý způsob, jak se postarat o oblečení celé rodiny třeba po náročném 
sportování a zároveň udržet dům čistý a uklizený. K vidění v designovém 
showroomu ASKO v budově Beta. Ideálně ji doplní pračka a sušička i další skryté 
příslušenství ASKO, s nimiž vytvoří ucelený koncept péče o prádlo.

Beta

https://cz.asko.com/
https://brumlovka360.cz/
https://www.youtube.com/user/AskoAppliances
https://www.instagram.com/asko.global/
https://cz.asko.com/
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Úložné boxy 
na Brumlovce
V souvislosti s vánočními dárky se dá očekávat i zvýšená četnost dovážek  
a čekajících kurýrů. Čas jejich i váš vám můžou ušetřit strategicky umístěné  
úložné boxy, které jsou přístupné 24/7.

Z-BOXY společnosti Zásilkovna naleznete hned na dvou místech, a to v ulici  
U pomníku u budovy ČEZu a v ulici Václava Sedláčka u budovy Gamma (O2). 
Tamtéž naleznete i ALZA BOX.

Sdílená síť doručovacích boxů bez ohledu na dodavatele dodavatele (Česká pošta, 
PPL, a další) jsou na Brumlovce také dva. OX POINT je situován na parkovišti  
Za Brumlovkou, u vjezdu do garáží budovy Beta. BLOCKS pak naleznete v budově 
Filadelfie ve vstupu ke kancelářím z ulice Želetavská. K vyzvednutí stačí jen 
registrovat své telefonní číslo. Návod naleznete ZDE.

Brumlovka

Připomínáme, že hlavní recepce jednotlivých budov nesmí přebírat osobní  
zásilky. Výdejní místa jsou tak ideálním řešením, jak si zásilku vyzvednout  
v pořádku a včas.

https://www.youtube.com/watch?v=HLieIF8GCJk
https://brumlovka360.cz/
https://www.brumlovka.cz/
https://www.facebook.com/Brumlovka
https://www.instagram.com/brumlovkapraha/
https://www.brumlovka.cz/
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