
Fresh Market  
Kdy: úterý, 2. srpna 2022, od 10:00 do 14:00 hod.  
Kde: Náměstí Brumlovka, Vyskočilova 1100/2

Od srpna budeme Fresh Market na Náměstí Brumlovka pořádat už od 10. hodiny 
dopolední. Kromě stánků např. s ovocem, zeleninou, pečivem, mléčnými výrobky, 
sýry, vejci, uzeninou nebo štrůdly, tentokráte přibudou i stánky s občerstvením. 

Fresh Market 

Trhy.
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Přednáška: 
Stres a jak ho zvládat  
Kdy: úterý, 2. srpna 2022, od 17:30 hod.  
Kde: Společenské centrum Bethany, Za Brumlovkou 1519/4 
Cena: 150 Kč, členové Balance Clubu Brumlovka a Benefit Klubu  
            Brumlovka ZDARMA

Balance Club Brumlovka společně se společností Passerinvest pořádají zajímavou 
přednášku na téma „Stres a jak ho zvládat“. Pod vedením Doc. RNDr. PhDr. Ing. 
Jany Jaklové Dytrtové, Ph.D. se například dozvíme, jaké procesy v našem těle 
během akutního stresu způsobují, že se násobí naše mentální i fyzické schopnosti, 
nebo proč dlouhodobý (chronický stres) narušuje naše zdraví a je jedním  
z hlavních faktorů způsobujících nemoc. Naučíme se, jak zvládat akutní stres 
pomocí 3D dechové metody a hlasové metody „O-A-E“.

Vzhledem k omezené kapacitě prosíme o registraci na e-mailu:  
marika.duchonova@passerinvest.cz. 

Poplatek 150 Kč bude na místě vybírán v hotovosti. 

Společenské centrum Bethany

Stres 
a jak ho zvládat

Přednáška.
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Taneční na Brumlovce 
Kdy: středa, 3. srpna 2022, od 19:00 hod., tančírna od 20:00 hod.   
Kde: Náměstí Brumlovka, Vyskočilova 1100/2 

Samba, De Janeiro! Ano, v srpnu se můžeme těšit právě na rytmy a energii 
brazilské samby. 

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. 

*V případě nepříznivého počasí prosíme sledujte FB profil Brumlovka pro aktuální 
informace.
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Kolumbie – 
nejrozmanitější země 
světa
Kdy: středa, 10. srpna 2022, od 17:30 hod.  
Kde: Sommellerie, budova Filadelfie, Želetavská 1525/1

Kolumbie nejsou jen drogy a nebezpečí, ale stovky rozdílných kultur, milí lidé, 
svižné tance, exotické ovoce, jídlo a spousta neznámých tradic. Kolumbii omývají 
dva oceány, najdeme zde Amazonii, pouště, tisícové hory, nejlepší kávové plantáže 
a mnohem víc. Kolumbie je zemí, která umí na každém rohu něčím překvapit  
a udivit. 

Cestovatelka a youtuberka Lenka Kosmatová nás zve na svou přednášku  
o Kolumbii, nejrozmanitější zemi na světě. O tom, jaká Kolumbie doopravdy je, 
jak se zde cestuje, jak se zde doopravdy žije, o tom, co navštívit, co vidět, na co 
si dát pozor a čemu se vyhnout. A hlavně, že Kolumbie není ani zdaleka taková, 
jak si myslíme.

Kolumbie – 
nejrozmanitější země 
světa

Cestovatelský 
večer.
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Zažij Latinskou 
Ameriku na Brumlovce  
Street food festival

Kdy: čtvrtek, 11. srpna 2022, od 11:00 do 15:00 hod.
Kde: Náměstí Brumlovka, Vyskočilova 1100/2

Vydejme se na kulinářskou cestu kolem světa a ochutnejme speciality kuchyně 
Latinské Ameriky jako například quesadillas, tacos, burrito, guacamole, bunuelos, 
masa z tradičního peruánského grilu, chilli omáčky a spoustu dalšího.

V poledne se můžeme těšit na kubánské rytmy.

Zažij Latinskou 
Ameriku na Brumlovce

Street food 
festival.
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Letní kino 
na Brumlovce 
Kdy: pondělí - čtvrtek, 15 - 18. srpna 2022, přibližně od 21:00 hod.
Kde: Baarův park, před ZŠ Elijáš, Baarova 360

I letos Kinobus zavítá na Brumlovku. A copak bude promítat? 

•  Pondělí, 15. srpna     Prvok, Šampón, Tečka a Karel

•  Úterý, 16. srpna         Croodsovi: Nový věk

•  Středa, 17. srpna       Po čem muži touží 2

•  Čtvrtek, 18. srpna     Známí neznámí

 
Vstup volný. Promítat se začíná vždy po setmění — přibližně kolem 21.00 hod.  
*V případě nepříznivého počasí prosíme sledujte FB profil Brumlovka pro  
aktuální informace. Letní kino  

na Brumlovce

Kultura.
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Be Charity 
Daruj, co už neunosíš
Kdy: pondělí - neděle, 22 - 28. srpna 2022, od 7:30 do 19:00 hod.
Kde: Filadelfie, hlavní recepce, Želetavská 1525/1

Již 16. ročník charitativního bazaru Be Charity, Nadace Báry Nesvadbové  
se uskuteční 12. září v Žofín Restaurant by STONES. Ale zapojit se může každá  
z nás již nyní. Jak?  

Přineste pěkné dámské oblečení, které už nenosíte, boty, které například tlačí, 
šaty, do kterých jste příliš štíhlá, nebo kabelku, kterou vám dal špatný muž. 
Oblečení bude prodáno v rámci charitativního bazaru. Veškeré vybrané finanční 
prostředky budou věnovány Nadačnímu fondu Be Charity na rehabilitaci dětí  
s handicapem.

Pro více informací nás kontaktujte na e-mailu: 
marika.duchonova@passerinvest.czBe Charity 

Daruj, co už neunosíš

Charita.
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Hovory z Brumlovky
Kdy: středa, 31. srpna 2022, od 18:00 hod. 
Kde: premiéra online na FB profilu 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: Tomáš Šimon, KITSTORE

Tomáš Šimon zodpovídá za provoz e-shopu a prodejny KITSTORE, která se 
specializuje na prodej stavebnic LEGO®. Tvrdí, že po dlouholetém působení  
u významného světového výrobce dětských herních prvků a sportovišť, 
neváhal ani minutu využít možnosti spolupráce ve společnosti KITSTORE, kde 
rodinný přístup k zaměstnancům a zákazníkům patří k hlavní filozofii majitele  
společnosti.

Rozhovorem provází Eduard Forejt.

Hovory z Brumlovky 
Tomáš Šimon

Talkshow.
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Pravidelné sportovní 
aktivity na Brumlovce  
Letní teploty přejí venkovnímu cvičení. Přidejte se k nám na některé z naší nabídky:

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.

Venkovní jóga pro seniory

Kdy: každé úterý od 10:00 hod.
Kde: Park Brumlovka, ul. Za Brumlovkou

Zdravotní cvičení se Simonou Helovou upravené s ohledem na zdravotní limity 
účastníků. Nutná vlastní cvičební podložka.

Venkovní jóga pro veřejnost 

Kdy: každý čtvrtek od 7:00 hod. 
Kde: Park Brumlovka, ul. Za Brumlovkou

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

Rezervace není třeba. V případě nepřízně počasí se jógové lekce nekonají.  
Aktuální informace naleznete na  FB profilu Brumlovka.

Sport.
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Pravidelné sportovní 
aktivity v parku Nové 
Roztyly
Společnost Passerinvest pořádá v letních měsících i pravidelné sportovní lekce  
v parku Nové Roztyly. Kromě jógy, jógy pro seniory a běhů tak, jako máme  
na Brumlovce, je v nabídce i fitness venkovní cvičení a lekce parkouru. Více 
informací k jednotlivým lekcím naleznete na krcakzije.cz

V případě nepříznivého počasí se lekce nekonají, prosíme sledujte aktuální 
informace na FB Krčák žije.

Park Nové Roztyly

Venkovní cvičení pro veřejnost
Kdy: každou středu od 18:30 hod. 
Kde: workoutové hřiště v parku Nové Roztyly (ZDE)  
Lektor: Eva Némethová

Běžecké lekce
Kdy: každou středu od 18:30 hod. 
Kde: sraz vždy v 18.20 u vestibulu metra C Roztyly  
Lektor: běžecké duo Running2

Jóga pro seniory
Kdy: každou středu od 14:00 hod. 
Kde: louka u hotelu Nosál, restaurace Za Větrem (ZDE)  
Lektor: Simona Helová

Jóga pro veřejnost
Kdy: každý čtvrtek od 18:00 hod. 
Kde: louka u hotelu Nosál, restaurace Za Větrem (ZDE)  
Lektor: Danča Bacíková

Parkour pro veřejnost
Kdy: každý čtvrtek od 15:30 hod. 
Kde: tréninkové hřiště v parku Nové Roztyly  (ZDE)  
Lektor: Mikeš a kolektiv
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Den otevřených dveří 
v bilingvní mateřské 
škole GENIUS
Kdy: úterý 23. srpna 2022, od 14:00 - 18:00 hod. 
Kde: GENIUS Kindergarten Olivka, Hodonínská 4   
Česko-anglická mateřské škola GENIUS Kindergarten vás srdečně zve na Den 
otevřených dveří. Přijďte se podívat do krásných prostor v nově postavené budově 
Olivky, ve kterých bude školka od 1. září 2022 sídlit. Seznámíte se s týmem školy  
a pro děti zde bude připravený zábavný program.

Zápis na školní rok 2022/2023 pro děti od 2 let běží již nyní. Na Olivce bude 
otevřena i přípravná třída na navazující základní školu GENIUS School s bilingvní 
programem na Praze 4 v Krči.  

Více informací naleznete na genius-school.cz/genius-olivka

Těší se na vás tým GENIUS Kindergarten!

Olivka

Dny otevřených dveří  
23. srpna 2022
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Budova G

Letní zábava  
v Avatar VR Parku 
Hledáte zábavu pro horké letní dny, kde se trochu ochladíte, pobavíte s přáteli  
a třeba si dáte nějaký ten letní drink?  

VR Avatar Park v Budově G na Michelské ulici je to pravé místo. Navštivte virtuální 
svět, kde se můžete stát kýmkoliv si přejete, sledujte kamarádi či své děti nadšené 
ze hry a nových zážitků. Dejte si k tomu skleničku vína nebo dobrou kávu. 

Otevřeno je každý den od 12:00 do 20:00 hod.

Více informací avatarpark.cz 
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Meruňková nálož  
ze Zrna zrnka
Řemeslná pekárna Zrno zrnko v létě využívá plodů naší země a upravuje sortiment 
podle toho, co zrovna v českých sadech dozrává. 

Po jahodových hodech přišly na řadu třešně v tradiční „babičkovské“ bublanině,  
a také meruňky. Z nich v Zrnku pečou fantastické moravské koláče, plněné 
tvarohem, sypané drobenkou (…a potírané po upečení máslem a pravým 
třtinovým rumem).

Budova B
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Letní úlet 
Espresso orange
Není letní úlet, jako letní úlet. V tomto případě se nebavíme o vzplanutí vášní ani 
o filmu či knize. Řeč je o kávovém drinku z rukou baristů Costa Coffee. Ruku na 
srdce, spojit kávu a pomerančový džus je úlet. 

A protože je tento drink ledově vychlazený, kdy jindy ho pít než v létě. Tak asi 
přišel tento nápoj ke svému jménu. Káva a pomerančový džus jdou překvapivě  
k sobě a výsledek je více než dobrý. Tyhle dvě chutě se rozhodně nebijí. 

Základem je dvojité espresso, vychlazené přes kostky ledu a kvalitní 100% 
pomerančový džus. Přes kostky ledu se do sklenice nalije džus, který poté barista 
zalije vychlazeným espressem. Vrstvy by se neměly úplně promíchat a při troše 
fantazie uvidíte i západ slunce. Kdo si objedná jeden „letní úlet“?

Beta

https://brumlovka360.cz/
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Turnovská pivnice 
na Brumlovce
Na červnovém letním festivalu na Brumlovce představili zástupci Měšťanského 
pivovaru Turnov novou restauraci zapadající do konceptu sítě restaurací Turnovská 
pivnice. Plánované otevření restaurace připadá na září 2022. Turnovskou pivnici 
Brumlovka naleznete v prostorách budovy Delta. 

Budou zde čepovat jedinečné pivo z řemeslného pivovaru Turnov a připravovat 
moderní českou kuchyni včetně poledních menu, ze kterých si vybere každý. 
Koncept podniku zachovává prvky tradiční pivnice, kde si zákazník může vychutnat 
prémiovou značku Turnovského piva ve spojení s moderní gastronomií.

Delta
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Naši motýli – nová 
edice z dílny JK
JK Jitka Kudláčková představuje limitovanou edici z kolekce Naši motýli, jež vznikla 
ve spolupráci s obdivuhodnou osobností, podnikatelkou a cukrářkou, Ivetou 
Fabešovou. 

Sada šperků obsahuje náušnice, prsten a náhrdelník. Sadu lze zhotovit ve všech 
barvách čtrnáctikarátového zlata. Je osázena diamanty s briliantovým brusem 
o kvalitě SI1/G. Šperk z této sady lze objednávat na e-shopu nebo na prodejně. 
Pro registrované zákazníky poskytuje JK cenové zvýhodnění dle věrnostního 
programu.

Filadelfie

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


Samozabarvovací 
čočky Transitions 
v Lens Optik
Především v létě je potřeba chránit náš zrak před nebezpečným UV zářením. 
Takovým řešením mohou být pro nositele dioptrických brýlí samozabarvovací 
brýlové čočky. Inteligentní brýlové čočky Transitions se přizpůsobí světelným 
podmínkám. 

Uvnitř jsou čiré, venku tmavé. Objevte brýlové čočky Transitions v nových 
barevných odstínech v oční optice LENS OPTIK v přízemí budovy Brumlovka.

Budova Brumlovka

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


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

VÝBĚR Z AKČNÍ NABÍDKY od 11. 7. do 31. 8. 2022

*Dárek k nákupu vybraných produktů; za 0,01 Kč; platí do 31. 8. 2022 nebo do vyprodání zásob; při uplatnění klientské karty Lékáren LEMON; změny vyhrazeny. 

v hodnotě 209 KčAKCE 1+1 DÁREK*
S.O.S. mast Modrý kód: rychlá úleva 
pro namožené svaly a ztuhlé klouby.

229
273 Kč

-44 Kč

NEOSPAN FORTE 
45 tobolek
• pomáhá s usínáním 
 a omezuje předčasné 
 probouzení (extra silná dávka 
 kozlíku lékařského
 a pomerančovníku hořkého)

Doplněk stravy. 
(1 tobolka/5,09 Kč)

TV

IBEROGAST®

20 ml
• při pocitu plnosti, bolesti břicha nebo nadýmání 
• bylinný lék
• expert na Vaše zažívací potíže

V AKCI TAKÉ:
Iberogast® 50 ml/349 Kč 439 Kč 
Iberogast® 100 ml/489 Kč 609 Kč

Čtěte pečlivě příbalovou informaci. Iberogast je léčivý 
přípravek k vnitřnímu užití. Léčivý přípravek je složený 
z tekutých extraktů různých částí bylin. 169

219 Kč

-50 Kč

OCUTEIN® SENSITIVE PLUS
oční kapky 15 ml
• poskytuje okamžitou úlevu
 pro podrážděné a unavené oči
• vhodné pro citlivé oči
• lze aplikovat na kontaktní čočky

V AKCI TAKÉ: 
OCUTEIN® SENSITIVE oční voda 50 ml/119 Kč 143 Kč
OCUTEIN® ALLERGO oční kapky 15 ml/139 Kč 166 Kč
OCUTEIN® SENSIGEL hydratační oční gel 
15 ml DaVinci/255 Kč 299 Kč
OCUTEIN® SENSITIVE roztok na kontaktní čočky 
360 ml/229 Kč 270 Kč

OCUTEIN® SENSITIVE, OCUTEIN® ALLERGO - zdravotnické prostředky.
Pečlivě čtěte příbalovou informaci. OCUTEIN® SENSIGEL - kosmetický přípravek.

169
198 Kč

-29 Kč

119
169 Kč

-50 Kč

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

V AKCI TAKÉ: 
NUROFEN Rapid 400 mg, 
20 měkkých tobolek/99 Kč 129 Kč

Léky k vnitřnímu užití. Obsahují ibuprofen.
Pečlivě čtěte příbalovou informaci.

309
389 Kč

-80 Kč

TV

PANTHENOL 10% SWISS PREMIUM PĚNA
125 + 25 ml ZDARMA
•  rychlá úleva podrážděné pokožky po opalování
• vysoký obsah D-panthenolu, Aloe vera a vitaminů

V AKCI TAKÉ: 
Panthenol 10% Swiss PREMIUM spray 
150+25 ml/199 Kč 237 Kč
Panthenol 10% Swiss PREMIUM gel s mentolem 
100+25 ml/149 Kč 173 Kč
Panthenol 10% Swiss PREMIUM tělové mléko 
200+50 ml/209 Kč 249 Kč

Kosmetické přípravky. -32 Kč 179
211 Kč

FEMIBION® 1 
PLÁNOVÁNÍ & PRVNÍ TÝDNY TĚHOTENSTVÍ
4týdenní balení (28 tablet)
• jedinečné složení pro speci ckou
 péči v období plánování těhotenství 
 a jeho rané fázi 
• obsahuje kyselinu listovou a aktivní folát 
 Metafolin®, vitamin D3
• obohacený o cholin, selen a železo
• do ukončeného 12. týdne těhotenství

V AKCI TAKÉ:
Femibion® 2 Těhotenství, Femibion® 3 Kojení
4týdenní balení (28 tablet a 28 tobolek)/509 Kč 639 Kč

Doplňky stravy: Femibion 1 (1 tbl./11,03), Femibion 2 (1 ks/9,09)

*DÁREK 
  v hodnotě
  209,-

*DÁREK 
  v hodnotě
  209,- *DÁREK 

  v hodnotě
  209,-

UŽIJTE SI LÉTO PLNÉ SLEV A VÝHOD

Užijte si léto plné slev 
a výhod s lékárnou 
Lemon
Pokud se na dovolenou teprve chystáte a plánujete doplnit do lékárničky 
přípravky na alergii, poštípání, proti spálení nebo i na spálení, učinit tak můžete  
v lékárně Lemon za výhodné ceny. 

Celou zvýhodněnou nabídku naleznete v citronovém e-shopu.

Rezidence Villas

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


Vaše objednávka na 
dm.cz již do 90 minut   
k vyzvednutí ve vámi vybrané prodejně dm

S novou možností expresního vyzvednutí můžete nyní nakoupit ve vaší dm 
prodejně ještě pohodlněji, snadněji a rychleji. Nakupte jednoduše na dm.cz  
a jako způsob doručení zvolte expresní vyzvednutí. Objednávka bude připravena 
k vyzvednutí nejpozději do 90 minut od jejího zaplacení. Po obdržení e-mailu si ji 
následně můžete vyzvednout ve své oblíbené dm prodejně.

Tato možnost dodání zboží nabízí udržitelnou alternativu, která šetří obaly i životní 
prostředí.

Filadelfie

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/


OK POINT   
Klidnější dovolená díky cestovnímu pojištění 

V letních měsících jsou v plném proudu zejména dovolené. Touha vycestovat 
za hranice nebo objevovat místní krásy se vždy naplno projeví hlavně během 
prázdnin. Nenechte se ale na cestách zaskočit nečekanou událostí nebo úrazem 
a jednejte s předstihem. Správné cestovní pojištění už zachránilo nejednu 
dovolenou. 

Bez obav můžete cestovat, pokud nepodceníte výši pojistného a sjednáte  
si zároveň pojištění odpovědnosti. Ke škodě na zdraví či majetku může dojít raz 
dva, a v tu chvíli přichází na řadu pojistka anebo drahé zaplacení výloh z vlastní 
kapsy. Dvojnásobně to platí, pokud se chystáte trávit čas na dovolené s dětmi 
nebo domácím mazlíčkem. Radovánky jako je zábava nebo sport s sebou přináší 
ještě o něco vyšší riziko, kvůli kterému se vyplatí navíc připojistit.

Se správným nastavením vaší pojistné smlouvy vám rádi pomohou odborníci  
v OK POINTu Brumlovka. Na čísle 242 486 328 si s nimi můžete sjednat individuální 
schůzku on-line či osobně. OK POINT je otevřený v následujících časech:

•   pondělí   8:30 až 18:00 hod.

•   úterý, čtvrtek   9:00 až 17:00 hod. 

•   středa   8:30 až 17:00 hod.

•   pátek   9:00 až 15:00 hod.

Budova Brumlovka

https://brumlovka360.cz/
www.okpointy.cz
https://www.facebook.com/okpointy/
www.okpointy.cz


Výměna horkovodu 
Od 20. července probíhá realizace nového horkovodu mezi budovami Alpha  
a Brumlovka. V době do 30. září 2022 bude omezen provoz mezi budovami i na 
pozemní komunikaci v ulici Za Brumlovkou. Vjezdy a výjezdy do parkingu všech 
navazujících budov i bezpečnost chodců v celém úseku výstavby bude zajištěna 
pomocí mobilních lávek a oplocení.  Mapy naleznete prostřednictvím odkazů níže:

SITUACE OPRAV

DOPRAVNÍ SITUACE NA PARKOVIŠTI ZA BRUMLOVKOU

Realizaci provádí společnost Termonta Praha a.s. na základě zadání společnosti 
Pražská teplárenská a.s. 

Prosíme dbejte své bezpečnosti v průběhu prováděných prací.

Brumlovka

BUDOVA
BRUMLOVKA BETA

GAMMA

ALPHA

ul. V
áclava S

edláčka

ul. Vyskočilova

Musí se to 
opravit

Aktuálně.

https://www.brumlovka.cz/files/articlefile/mapa-horkovod.pdf
https://www.brumlovka.cz/files/articlefile/mapa-horkovod-dopravni-situace.pdf
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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