
Vánoční dárky  
z Brumlovky  
Pokud patříte mezi ty, co si nákup dárků rádi plánují a nenakupují na poslední 
chvíli, přinášíme pár nápadů. V případě, že patříte do druhé skupiny a 22. prosince 
vám už pomyslně teče do bot, můžete se s klidem obrátit na tento seznam  
a obratem nakoupit pro celou rodinu a z Brumlovky přitom nemusíte vytáhnout 
ani paty.

      Dárky pro NI

Žádnou ženu jistě neurazíte krásným šperkem z dílny JK Jitka Kudláčková.  
Tuto sezonu vedou strážní andělé, symbol ochrany, lásky a boží milosti, a šperky  
z kolekcí Kubistik nebo Viva Vision.  S péčí o tělesnou schránku v podobě poukazů 
také nešlápnete vedle. O pleť a nehty se postarají v Radka Chválová Beauty Studiu, 
o vlasy pak v nově otevřeném kadeřnictví Lady Li. Novinkou na Brumlovce je  
i udržitelná móda z kvalitní biobavlny značky Meera, kde naleznete designové,  
ale hlavě funkční prádlo, šaty nebo kabátky. Kolegyním z práce zajisté udělá  
radost drobná či větší dekorace z Květin Romantika, a pokud si nejste jisti, zdali  
se trefíte do vkusu, vždy je zde možnost dárkové karty dm. 

Trhy.
Brumlovka
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Vánoční dárky  
z Brumlovky  
      Dárky pro NĚJ

Pánové mohou ocenit novou kvalitní košili nebo módní doplňky z pánského 
butiku Anthony´s, vhodně jej doplní poukaz na služby čistírny We Hate Ironing 
(dámy, projednou ty košile nemusíte žehlit samy a můžete si udělat čas pro sebe). 
Péčí o plechové miláčka potěšíte každého majitele silných koní pod kapotou –  
Automyčka Collection nabízí několik mycích programů. 

Pro pány hračičky se zájmem o techniku a mechaniku je ideálním dárkem 
stavebnice LEGO® řady Technic z KITSTORE. Prohnat kola lze i legendárním vozům 
Ferrari Daytona SP3 či Bugatti Chiron.  Zajímavým tipem můžou být značkové 
sluneční brýle, třeba tak oblíbené pilotky z Lens Optik, praktickým pak balíček 
vitamínů a výživových doplňků z Lékárny Lemon. A pokud potřebujete nějakou 
nenásilnou formou vzdělat svého muže o vlastním zdraví, vězte, že kniha Genitál, 
pro muže kapitál z urologické kliniky Urosanté je odlehčenou, vtipnou publikací  
na jinak celkem závažné téma. 
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      Dárky pro GURMÁNY

Kdopak nemá rád dobré jídlo? Brumlovka disponuje pestrou paletou restaurací, 
do nichž můžete svým nejbližším nadělit poukaz na zážitkovou gastronomii. 
Požitek ze sdílení jídla i společných chvil nabízí moderní vietnamská restaurace 
Dian. Oblíbeným dárkem je také poukaz do pizzerie Grosseto, jako gastronomický 
výlet za středomořskou kuchyní. Milovníky české kuchyně a řemeslného hořkého 
moku potěší dárek z Turnovské pivnice. 

Stejně tak si můžete nechat připravit dárkový koš s vínem a delikatesami  
v Bianco Rosso či Sommellerie, nebo dát přednost zdravé stravě z prodejny 
Maranatha. Milovníci kávy jistě ocení dárkový poukaz nebo balíček výběrových 
zrn přímo z pražírny v kavárnách Costa Coffee, Coffee Perk či Tlap’s Coffee.  
Vinaře zcela jistě potěší i domácí vinotéka ASKO až pro 190 lahví se speciálním 
prostorem pro přípravu vína i skla těsně před podáváním. A pokud byste chtěli 
někoho obdarovat něčím drobnějším, nebo si rádi sami zamlsali, doporučujeme 
lahodnou vánočku z řemeslné pekárny Zrno Zrnko (opravdu až ve vánočním 
období).
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      Dárky SPORT&RELAX

Krok vedle neuděláte ani s dárky zaměřenými na sport a relaxaci. Svým blízkým 
můžete věnovat například Energii a zdraví, členství v exkluzivním fitness  
a wellness Balance Clubu Brumlovka, kde si zasportují a následně i odpočinou. 
Dostat se do kondice pomůže i metoda cvičení Body Express, která dovede při 
pouhých 20 minutách týdně dodat tělu dostatečné množství tréninku, aby bylo 
pevné, aktivní a spalovalo nežádoucí tuky. 

Na zábavné hry v prostředí virtuální reality láká Avatar VR Park. Radost však 
pod stromečkem můžete udělat nejen poukazem. Vodomilům přijdou vhod 
nejoblíbenější brýle plavců Cobra Ultra Swipe ze značkové prodejny arena a nové 
kolo pro svou ratolest pořídíte bez dlouhého čekání na dodání v bikeru. To má 
totiž kola skladem. A dětem kromě LEGO® stavebnic z KITSTORE vykouzlí úsměv 
na tváři i vlastní ZOO, farma nebo prehistorická kolekce dinosaurů z obchůdku 
Mandala Montessori.
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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
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Workshop:  
Proč a jak začít 
se skialpy?
Kdy: středa, 2. listopadu 2022, od 18:00 hod.
Kde: Coffee Perk, budova Brumlovka, Vyskočilova 1100/2

Milujete hory, ale sjíždění stále stejných kopců je pro vás nuda? Seznamte se  
se skimo neboli skialpy! Dozvíte se, jak začít, na co si dát pozor při volbě výbavy  
od oblečení až po lyže nebo lavinovou výbavu. Kam se vydat a kam raději  
nechodit. Ukážeme si vybavení, i jak se s ním zachází.

Workshopem vás provede blogger, vášnivý běžec a milovník skialpů, Michal  
z Running2.cz a výbavu k praktické ukázce připraví Sanasport.

Vzhledem k omezené kapacitě rezervace na e-mailu: 
marika.duchonova@passerinvest.cz

Budova Brumlovka

Proč a jak začít  
se skialpy?

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.

Workshop.
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Svatomartinské 
posvícení na 
Náměstí Brumlovka
Kdy: čtvrtek, 3. listopadu 2022, od 11:00 do 15:00 hod.
Kde: Náměstí Brumlovka, Vyskočilova 1100/2

Přijměte naše pozvání na „Svatomartinské posvícení na Náměstí Brumlovka“, 
během něhož budete moci ochutnat konfitovanou kachnu se zelím a knedlíkem, 
lokše s husím sádlem a husím masem, lokše s husími játry a další speciality, které 
budou doplněny o víno, mošt, anebo svařák. Ochutnejte i dozlatova osmažené 
koblížky či skořicové šneky.

Akce bude doplněna hudebním doprovodem.

Náměstí Brumlovka 

Svatomartinské posvícení 
na Náměstí Brumlovka

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.

Food festival.
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Cestovatelský večer: 
Zážitkové Slovinsko  
Kdy: středa, 9. listopadu 2022, od 17:30 hod. 
Kde: Sommellerie, budova Filadelfie, Želetavská 1525/1

Slovinsko nenabízí vyžití jen pro všechny cestovatele, ale také pro děti. O tom, jaké 
je cestovat v pěti se stanem na střeše po Slovinsku, nám povykládá Jana Wolfová. 
Pro Janu, jejího manžela i děti to byl nezapomenutelný zážitek. Najdete zde  
totiž nejen nádhernou přírodu, ale také spoustu malebných měst a vesniček,  
řeky vybízející k adrenalinovým sportům, vysokohorské pastviny s tradičními 
salašemi, obří jeskyně, které jsou právem součástí UNESCA, přímořská letoviska 
i malebný venkov s vinicemi.

Dobrodošli v Sloveniji!!

Zážitkové Slovinsko

Cestovatelský 
večer.

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.

Filadelfie
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Taneční na Brumlovce 
Kdy: středa, 16. listopadu 2022, od 19:00 hod., tančírna od 20:00 hod.  
Kde: Sommellerie, budova Filadelfie, Želetavská 1525/1

V listopadu se budeme věnovat mambu, temperamentnímu latinskoamerickému 
tanci. Přijďte během sychravých dnů rozproudit tělo a přenést se díky mambu  
a jeho energickým rytmům na slunnou Kubu, ze které tento hravý tanec pochází. 
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.

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.

Filadelfie

http://www.bbcentrum.cz/en/about-us/photos-publications/cultural-and-sport-events
https://brumlovka360.cz/
https://www.brumlovka.cz/
https://www.passerinvest.cz/
https://www.facebook.com/Brumlovka
https://www.instagram.com/brumlovkapraha/
https://www.brumlovka.cz/


Vánoční workshop: 
Výroba adventního věnce  
Kdy: úterý, 22. listopadu 2022, od 17:30 hod. 
Kde: Sommellerie, budova Filadelfie, Želetavská 1525/1
Cena: 990 Kč/osoba. Kapacita: 5–10 osob

Přijďte si užít předvánoční atmosféru při výrobě adventního věnce. Pomůžeme 
vám s výrobou a získáte rady a tipy, jak ozdobit vlastní věnec. V ceně kurzu jsou 
zahrnuté připravené zelené korpusy z jedle, svíčky, přízdoby, floristický materiál 
a zapůjčení pracovního nářadí. Vytvořený adventní věnec si s sebou odnesete 
domů. Kurz je vhodný i pro začátečníky.

Platba za workshop na místě v hotovosti. Rezervace na e-mailu:  
marika.duchonova@passerinvest.cz

Výroba 
adventního věnce

Vánoční 
workshop.

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.

Filadelfie

Květiny Romantika nabízí kurzy pro jednotlivce i skupiny jako součást 
firemního teambuildingu. V průběhu roku dle aktuální sezóny nabízí 
kromě vazby květiny i workshopy zaměřené na výrobu věnců, vánočních  
a velikonočních dekorací, květinových boxů nebo květinových šperků.  
Více na romantika-dekorace.cz
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Rozsvícení 
vánočního stromečku 
Kdy: čtvrtek, 24. listopadu 2022, od 11:00 do 19:00 hod.   
Kde: Náměstí Brumlovka, Vyskočilova 1100/2

S blížícím se adventem vás srdečně zveme na slavnostní rozsvícení vánočního 
stromu na Náměstí Brumlovka. Přijďte si společně s námi zazpívat koledy  
a navnadit se na předvánoční čas. Kulturní program bude doplněn o stánky  
s vánoční tématikou a stánky s občerstvením, kde si budete moci zakoupit svařák, 
grog, horký mošt, štrúdle, vdolky či vánoční cukroví.

•   11:00–19:00 hod. Stánky s vánoční tématikou

•   17:00–17:10 hod. Slavnostní rozsvícení vánočního stromečku

•   17:10–17:30 hod. Dětský sbor Rolnička

•   17:30–17:40 hod. Společné zpívání koled

•   18:00–18:20 hod. Dětský sbor Rolnička

•   18:20–18:30 hod. Společné zpívání koled
Rozsvícení 
vánočního stromečku

Slavnost.

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.

Náměstí Brumlovka
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Hovory z Brumlovky
Kdy: středa, 30. listopadu 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: Miroslav Petr, FTVS UK

Miroslav Petr je současným děkanem Fakulty tělesné výchovy a sportu Univerzity 
Karlovy, kde předtím několik let působil ve funkci proděkana a kde také v roce 
2016 habilitoval s tématem sportovní genomiky. Odborně se věnuje sportovní 
výživě, fyziologickým aspektům pohybové činnosti a genetickým determinantům 
sportovního výkonu. Kromě členství v odborných společnostech v oblasti 
sportovních věd, je také členem Národní rady pro sport pod Národní sportovní 
agenturou nebo členem Sekce pro podnikání v oblasti sportu a aktivního životního 
stylu pod Hospodářskou komorou ČR.

Rozhovorem provází Eduard Forejt.

Hovory z Brumlovky 
Miroslav Petr

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
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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
Ani v listopadu nevynecháme pravidelné sportovní aktivity tak, jak jste zvyklí.

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.

Jóga pro veřejnost – nové prostory
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.

Brumlovka

Motivační výzva s Pumou – vyběhejte si nové obutí
Připomínáme, že se stále ještě můžete zapojit do výzvy Puma – za svou 
účast na lekci získáte razítko, za 20 razítek nejnovější běžeckou obuv této 
sportovní značky.

http://www.bbcentrum.cz/en/about-us/photos-publications/cultural-and-sport-events
https://www.brumlovka.cz/
https://www.passerinvest.cz/
https://eu.puma.com/cz/en/home/
https://brumlovka360.cz/
https://www.facebook.com/Brumlovka
https://www.instagram.com/brumlovkapraha/
https://www.brumlovka.cz/


Nová prodejna PAPÝREK 
na Brumlovce
Začátkem listopadu otevře v budově Alpha nová prodejna PAPÝREK, která nabídne 
ucelený sortiment pro kreativní rozvíjení dětí, teenagerů i dospělých. Najdete  
zde potřeby pro tvoření, hry, edukativní pomůcky, psací, výtvarné, školní  
i kancelářské potřeby. Toto vše doplněné o dárkový balicí sortiment, přání  
či výrobky pro vaše oslavy.

Bude zde možné i vytisknout fotografie na fotostanici CEWE nebo si vyzvednout 
vyhotovené foto dárky. PAPÝREK také plánuje pořádání „dětských dílniček”, kde 
budete moci se svými ratolestmi společně tvořit :-)

KREATIVITU JE TŘEBA ROZVÍJET JIŽ OD ÚTLÉHO VĚKU, KREATIVITA NEMÁ 
VĚKOVÉ HRANICE :-)

PAPÝREK se těší na vaši návštěvu a za každou zpětnou vazbu budou rádi. Váš názor 
je jejich hnacím motorem.

Alpha

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


Módní přehlídka: 
Barevný podzim 
v Meera Design
Kdy: čtvrtek, 10. listopadu 2022, od 18:30 hod. 
Kde: obchodní pasáž budovy Filadelfie, Želetavská 1525/1

V neděli 30. října otevírá v přízemí budovy Filadelfie prodejna s kvalitní  
a udržitelnou českou módou zn. Meera Design.  Slušivé a pohodlné dámské 
oděvy jsou šité z biobavlny, jejich výhodou je krom šetrnosti k životnímu prostředí  
(neb jsou EKO a navíc kompostovatelné) i skutečnost, že jsou vhodné také pro 
alergiky resp. exematiky.

U příležitosti otevření butiku pořádá Meera Design ve čtvrtek 10. listopadu 
autorskou módní přehlídku, kde se můžete seznámit se slušivými kousky  
i konceptem Meera Design. Vstupenky zakoupíte prostřednictvím odkazu ZDE.  

Filadelfie

Chcete-li se předem seznámit s tvorbou a filozofií Meera Design, jukněte  
na již více jak 6 let fungující e-shop či na blog.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeiEIQm7RMgL6bCJZL8UZIn4EHqlzR3nR1gflAzrRqWeqeD8g/viewform
https://brumlovka360.cz/
www.eshop.meeradesign.cz
www.meeradesign.cz
https://meerablog.cz/web/
https://www.facebook.com/MeeraDesignedWithNature/
https://www.instagram.com/meeradesigncz/
https://meerablog.cz/web/


Webhelp 
Chess Open 2022
Kdy: sobota, 26. listopadu 2022, od 8:30 hod. 
Kde: prostory Webhelp, budova Beta, Vyskočilova 1481/4

Webhelp, poradenská společnost v oblasti informačních technologií, pořádá 
ve svých prostorách v budově Beta historicky první šachový turnaj. Pokud této 
královské hře holdujete a rádi byste poměřili své síly se soupeři, registrace je 
otevřena! Hraje se o krásné ceny jako laptop HP Victus, laptop Fujitsu LifeBook 
U9310, tiskárna HP, sportovní a zábavné ceny a mnoho dalších věnovaných 
partnery akce. 

Turnaj probíhá ve dvou kategoriích, a to dospělí a junioři, hraje se v tempu Rapid 
s délkou partie 15 minut a 5-ti sekundovým limitem na tah. 

Zaujala vás výzva? Tak neváhejte a zašlete svou přihlášku nejpozději  
do 18. listopadu na e-mail: communication.team@webhelp.com. 

Turnaj je bez zápisného.

Beta

https://brumlovka360.cz/
https://webhelp.com/
https://twitter.com/webhelpuk
https://www.youtube.com/user/WebhelpTV
https://webhelp.com/


Lanýžové carbonara 
z PuzzlePasta
V PuzzlePasta v budově Alpha můžete nově ochutnat jedinečnou specialitu 
kuchaře Jakuba! Ten si pro vás připravil kulinářský zážitek v podobě lanýžových 
carbonara. Linguine spolu s žampiony portobello podtrhuje chuť sýru Valgrana 
Piemonte, česneku a především lanýžové máslo a lanýžový olej. V případě, že 
byste v jídle postrádali maso, Jakub doporučuje si do něj nechat přidat specialitu 
italské kuchyně Guanciale. 

Buon Appetito!

Alpha

https://brumlovka360.cz/
https://puzzlesalads.cz/
https://www.facebook.com/PuzzleSalads/
https://www.instagram.com/puzzlesalads/
https://puzzlesalads.cz/


Sommellerie: 
Svatomartinská vína
již 10. listopadu
I letos se můžete v SOMMELLERII těšit na stále populárnější svátek sv. Martina 
a první mladá vína.

Letošní ročník slibuje opravdu zajímavá Svatomartinská vína. Jaká přesně budou  
a kolik jich bude, zjistíme až po hodnocení, ale už teď se dá očekávat, že  
vzhledem k příznivému průběhu sezóny budou lehčí, s nižším obsahem  
alkoholu. Červená budou díky teplému srpnu měkká, sametová, velmi příjemně 
pitelná. Bílá a růžová vína pak budou mít jemnější kyselinku než v loňském roce  
a budou doplněna lehkou ovocností.

Jelikož 11. listopadu vychází na pátek, a řada z vás bude již na cestě na víkend, 
SOMMELLERIE zahájí tentokrát slavnostní prodej již ve čtvrtek 10. listopadu  
v 11:00 hod., a degustační tradiční husička samozřejmě nebude chybět. 

Těší se na vás Tým SOMMELLERIE

Filadelfie

http://www.sommellerie.cz/cs/site/domu.htm
https://brumlovka360.cz/
https://www.facebook.com/sommellerie.cz/
https://www.instagram.com/sommellerie.cz/
http://www.sommellerie.cz/cs/site/domu.htm


Turnovská pivnice 
Brumlovka zve na 
svatomartinské hody
Teprve na konci září otevřená Turnovská pivnice Brumlovka se rychle začleňuje do 
života této lokality. V měsíci listopadu ve dnech od 10. do 13. listopadu zve podnik 
na svatomartinské hody, kterým bude dominovat excelentní husa.

Jako předpremiéru můžete ochutnat jejich kuchyni na Svatomartinských 
slavnostech na Náměstí Brumlovka již 3. listopadu. A třešničkou na dortu bude 
limitovaná edice piva – silná svatomartinská TURNOVSKÁ 13.

Delta

Prostory a gastronomie Turnovské pivnice Brumlovka jsou ideální pro 
pořádání firemních večírků a neformálních setkání na konci roku. 

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


Lens Optik: Řekněte 
STOP neustálému 
sundávání brýlí
Pokud začínáte mít problémy s viděním do blízka, nemusíte se již dále trápit  
a zbytečně namáhat svůj zrak. Pro komfortní vidění vám v Lens Optik nabídnou 
ulehčující brýlové čočky EYEZEN šité vám přesně na míru. 

Samozřejmostí je změření zraku a akceptace plateb benefity.

Budova Brumlovka

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


Budova G

Podzimní prázdniny 
v Avatar VR Parku 
Pro všechny, kteří nevědí, co s volnými dny během podzimních prázdnin  
(26. až 30. října) nebo prodlouženého víkendu, je tu Avatar VR Park, který v těchto 
dnech bude mít otevřeno od 10:00 do 20:00 hod. Ve virtuálním světě je možné 
navštívit různé země, stát se hrdinou nebo si pořádně zasportovat. 

I proto je dárkový poukaz do Avatar Parku vhodný dárek pro každého, dítě  
i dospělého. A kdo ještě nemá vymyšlený firemní večírek, tak Avatar Park  
je vhodný až pro 60 osob a je hned za rohem.

https://avatarherna.cz/
https://brumlovka360.cz/
https://www.facebook.com/avatarherna
https://avatarherna.cz/
https://www.instagram.com/vravatar_/


Příprava na zimu 
s We Hate Ironing
Kašmírový kabát, péřová bunda, oblíbený svetr nebo lyžařská souprava.
To vše pro vás vyčistí v online čistírně We Hate Ironing. Připravte svůj šatník  
na nadcházející zimu. Správnou a pravidelnou údržbou zajistíte maximální 
funkčnost a hřejivost zimních nezbytností. Dopřejte jim profesionální čištění 
ještě před prvním nošením.

Filadelfie

https://brumlovka360.cz/
https://wehateironing.cz/cs
https://www.facebook.com/wehateironing/?fref=ts
https://www.instagram.com/wehateironing.cz/
https://wehateironing.cz/cs


Balance Club 
Brumlovka: Darujte 
energii a zdraví
Hledáte unikátní vánoční dárek pro své blízké, který je zaručeně potěší?  
Darujte jim aktivní odpočinek, energii a zdraví ve formě dárkového voucheru 
v designovém obalu, které jsou k prodeji v Klientském centru Balance Clubu 
Brumlovka. 

Voucherem můžete darovat členství či prvotřídní služby klubu jako je například 
osobní trénink, fyzioterapie, opakovaná diagnostika či masáž nebo tělový rituál 
s luxusní španělskou značkou kosmetiky Alqvimia. 

Budova Brumlovka

https://brumlovka360.cz/
https://www.balanceclub.cz/cs/
https://www.facebook.com/balanceclub
https://www.instagram.com/balanceclubbrumlovka/
https://www.balanceclub.cz/cs/


Andělé 
a andělíčci z JK
JK Jitka Kudláčková přináší novinky v kolekci Andělé a andělíčci. Kolekce zosobňuje 
čistou krásu. Anděl je symbolem ochrany, lásky a boží milosti. Věnujte svým 
blízkým dar v podobě posla dobra a naděje, který pro obdarovaného nikdy 
nezevšední. Navštivte kamennou prodejnu JK nebo e-shop a vyberte si svého 
andělíčka na www.jk.cz/andele. 

Filadelfie

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


Vánoční inspirace  
KITSTORE
Skvělé tipy na dárky pro všechny nadšence LEGA®! Auta, draci, zvířátka, stíhačky, 
filmoví hrdinové a mnoho dalšího.

KITSTORE to je volba pro letošní dárky.

Budova B

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/


Adventní kalendáře 
z dm, po kterých 
nepřiberete  
Předvánoční čas si můžete zpříjemnit adventním kalendářem z dm. 
Vybírejte z široké nabídky v online shopu, v prodejnách dm nebo v aplikaci Moje 
dm. Zkraťte si čekání na Ježíška. Adventní kalendář z dm to je každý den jedno 
milé překvapení.

Tip: dmBio adventní kalendář vegan je ideální volbou pro všechny milovníky 
kvalitního pochutnání v bio kvalitě. Najdete v něm spousty ovoce v sušené formě 
či kombinace čokolády a oříšků.

V dalším adventním kalendáři na vás čeká 24 dveří plných krásných produktů  
v péči o tělo i mysl certifikované přírodní kosmetiky značky alverde. 

Balea adventní kalendář obsahuje různé produkty péče o celé tělo – od denního 
a nočního krému až po balzám na rty a obličejovou masku. Každý den na vás čeká 
nové překvapení, které slouží jako inspirace pro vaši kosmetickou rutinu. 

Filadelfie

dmBio adventní kalendář 
s vegan miniprodukty

  499 Kč

alverde adventní 
kalendář s miniprodukty 
přírodní kosmetiky

  499 Kč

Balea adventní kalendář  
s miniprodukty péče  
o pleť, tělo a vlasy

  379 Kč

https://www.dm.cz/
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/


ASKO: Hýčkejte své 
vzácné víno i sebe
Jestli máte rádi víno, a chcete si je náležitě vychutnat, pak byste se mohli odměnit 
luxusní smart vinotékou WCN311942G prémiové skandinávské značky ASKO.

Poskytne dokonalé prostředí pro uchovávání a zrání až 190 lahví vína i speciální 
prostor pro přípravu vína i skla před podáváním. A prostřednictvím mobilní 
aplikace Vivino i řadu praktických funkcí a tipů, jak svou sbírku spravovat nebo 
jak si královský nápoj co nejlépe vychutnat. Vinotéka byla oceněna vůbec nejvyšší 
možnou prestižní zlatou iF GOLD AWARD jako jeden z nezajímavějších počinů  
s pozoruhodnou rovnováhou mezi mimořádně precizním řemeslným  
zpracováním a pokročilou technologií. Minimalistický design vinotéky se 
skleněnými dvířky a měnitelným náladovým LED osvětlením si můžete 
prohlédnout v showroomu na Brumlovce v budově Beta. 

Více na cz.asko.com.

Beta

https://cz.asko.com/
http://cz.asko.com
https://brumlovka360.cz/
https://www.youtube.com/user/AskoAppliances
https://www.instagram.com/asko.global/
https://cz.asko.com/


Možnost pronájmu 
víceúčelového hřiště
Na Brumlovce naleznete i víceúčelové hřiště, které se nalézá v bezprostřední 
blízkosti Základní školy Elijáš v Baarově ulici. Hřiště s umělým povrchem je vhodné 
na fotbal, floorball, basketball, házenou nebo tenis a od těchto dní je zastřeno 
i nafukovací, vytápěnou halou. Zázemí, jako šatny a toalety jsou k dispozici  
v přilehlé škole.

Pokud byste si rádi soukromě zasportovali, nebo se svými kolegy již začali trénovat 
na červnový Fotbalový Cup Brumlovka, je vám hřiště k dispozici. 

Pro více informací kontaktujte pana správce, Karla Lukáše,  
na e-mailu karel.lukas@elijas.cz

Brumlovka

https://brumlovka360.cz/
https://www.brumlovka.cz/
https://www.facebook.com/Brumlovka
https://www.instagram.com/brumlovkapraha/
https://www.brumlovka.cz/


S mobilní aplikací 
Brumlovka už vám 
žádná událost 
neunikne
Stáhněte si mobilní aplikaci Brumlovka, díky které budete mít všechny akce 
na Brumlovce vždy po ruce. Jsou to eventy organizované jak společností  
Passerinvest, jako sportovní či taneční aktivity, přednášky, workshopy,  
rozhovory se zajímavými lidmi, i akce organizované jednotlivými retailovými 
nájemníky. Zajímavé události můžete dát dokonce „like“ a uložit si do svého 
profilu. 

Aplikace je dostupná pro oba operační systémy, iOS i Android.

Brumlovka

Aplikace 
Brumlovka.

Ke stažení

https://apps.apple.com/cz/app/brumlovka/id1564245406?l=cs
https://play.google.com/store/apps/details?id=cz.bbcentrum
https://brumlovka360.cz/
https://www.brumlovka.cz/
https://www.passerinvest.cz/
https://www.facebook.com/Brumlovka
https://www.instagram.com/brumlovkapraha/
https://www.brumlovka.cz/
https://play.google.com/store/apps/details?id=cz.bbcentrum
https://apps.apple.com/cz/app/brumlovka/id1564245406?l=cs
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