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Filadelfie

Mexiko: Za mayskými
památkami a tequilou
do Latinské Ameriky
KDY: středa, 12. ledna 2022, od 17:30 hod.
KDE: Sommellerie, budova Filadelfie, Želetavská 1525/1
Cestovatel a fotograf Jarda Brousek nás svým povídáním o Mexiku nejprve
zavede do Mexiko City a poté společně prstem na mapě procestujeme celý

CESTOVATELSKÝ
VEČER
Organizátor akce, společnost Passerinvest Group, a.s., bude na této akci pořizovat
fotografický a audiovizuální záznam.

Yucatánský poloostrov. Navštívíme nejvýznamnější mayské památky jako
jsou Chichen Itzá a Teotihuacán, vykoupeme se v překrásných vodopádech
Agua Azul a podmořský svět prozkoumáme na ostrově Cozumel. Historie
této země a její památky jsou neuvěřitelnou přehlídkou mnoha různých
civilizací, které zde žily před dávnými časy. Mexičané žijí jiným způsobem
než my ve střední Evropě a neopakovatelná atmosféra v jejich městech
a vesnicích člověku doslova učaruje.
Akce bude probíhat v souladu s platnými protiepidemickými opatřeními
v den konání akce, které naleznete ZDE. V případě potřeby bude přesunuta

Cultural and sport events

do online prostředí. Aktuální informace naleznete na FB profilu Brumlovka.
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Alpha

Výstava obrazů:
Colors of Woman 3D
KDY: od 17. ledna do 25. února 2022, od 10:00 hod. do 18:00 hod.
KDE: lobby budova Alpha, Vyskočilova 1461/2a
Helena Leisztner představuje svou jedinečnou uměleckou tvorbu z cyklu
Colors of Woman, do které patří exteriétové obrazy na kovu, olejomalba na
plátně, autorská fotografie I kombinované techniky.
Přestože Helena Leisztner vystudovala Vysokou školu ekonomickou,
začala se postupně věnovat umění. Od oděvního designu se přesunula
i ke kresbě, malbě, fotografii a kombinovaným technikám. Je držitelkou
řady českých i mezinárodních ocenění – Ceny Mladých modních tvůrců
Zenit 89 – ČSSR, Talent 90, Ceny Masarykovy Akademie Umění za
uměleckou činnost a syntézu vizuálních umění, Mezinárodní ceny
za moderní umění, Límenarte 11 – Itálie, Marian Adair Award International
– WCI, za celoživotní uměleckou činnost a filantropii – USA.
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VÝSTAVA OBRAZŮ

COLORS
OF WOMAN 3D

FLEKSI, Budova B

Seznamte se, prosím...
Speed Dating na Brumlovce
KDY: čtvrtek, 13. ledna 2022, od 19:00 hod.
pro expats ženy 33 - 43 let a muže 35 - 45 let
úterý, 18. ledna 2022, od 19:00 hod.
pro česky hovořící ženy 23 - 35 let a muže 26 - 38 let
KDE: FLEKSI, Budova B, Vyskočilova 1422/1a
CENA: zvýhodněná po zadání kódu „BRUMLOVKA“ 490 Kč
Nečekejte jen na náhodu, zkuste se seznámit u nás na Brumlovce.
Ve spolupráci s agenturou Smart Dating pořádáme první akci v nových

SPEED DATING
NA BRUMLOVCE

Organizátor akce, společnost Passerinvest Group, a.s., bude na této akci pořizovat
fotografický a audiovizuální záznam.

prostorách coworkingu FLEKSI. Speed dating je rychlé, chytré rande, kde
poznáte během jedné akce 10 - 12 potenciálních partnerů a vy se nakonec
rozhodnete, zdali budete chtít protějšek vidět znovu.
ČASOVÝ HARMONOGRAM
• 18:30 hod. Registrace
• 19:00 hod. Začátek akce
• 21:00 hod. Ukončení akce
Rezervace

Cultural and sport events

naleznete

na

smart-dating.cz.

Akce

bude

probíhat

v souladu s platnými protiepidemickými opatřeními v den konání akce,
které

naleznete

ZDE.

Více

marika.duchonova@passerinvest.cz.
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na

emailu:

Filadelfie

Taneční na Brumlovce
KDY: středa, 19. ledna 2022, lekce od 19:00 hod., tančírna od 20:00 hod.
KDE: Sommellerie, budova Filadelfie, Želetavská 1525/1
V lednu se prostřednictvím tanečních podíváme na slunnou Kubu.
Tentokráte si zatančíme temperamentní a hravou CHACHU.
Lektorkou tanečních je Lenka Nora Návorková, několikanásobná mistryně
ČR v latinskoamerických tancích, vítězka StarDance 2018 a taneční
partnerka Miraie Navrátila poslední řady této oblíbené televizní soutěže.
Akce bude probíhat v souladu s platnými protiepidemickými opatřeními
v den konání akce, které naleznete ZDE. V případě potřeby bude přesunuta
do online prostředí. Aktuální informace naleznete na FB profilu Brumlovka.

TANEČNÍ NA
BRUMLOVCE
Organizátor akce, společnost Passerinvest Group, a.s., bude na této akci pořizovat
fotografický a audiovizuální záznam.
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Filadelfie

Jógový workshop:
Rande sám se sebou
KDY: středa, 26. ledna 2022, od 18:00 hod.
KDE: budova Filadelfie, 8. patro, Želetavská 1525/1, sraz na recepci
budovy Filadelfie
Potřebujete se na chvilku zastavit a zaposlouchat se do signálů svého těla?

JÓGOVÝ WORKSHOP

RANDE SÁM
SE SEBOU
Organizátor akce, společnost Passerinvest Group, a.s., bude na této akci pořizovat
fotografický a audiovizuální záznam.

Přijďte na dvouhodinový workshop, kde nám lektorka Barbora Pagáčová
představí základy mindfullness. Ten pak aplikujeme v prodloužené lekci
jin jógy s delší vedenou meditací zaměřenou právě na poznání svého těla
a vědomí.
Workshop je určený pro začátečníky i pokročilé všech věkových kategorií.
S sebou vlastní karimatku, deku, vodu a pokud máte, vlastní jógový blok.
Rezervace

předem

není

nutná.

Více

informací

na

e-mailu:

marika.duchonova@passerinvest.cz. Akce bude probíhat v souladu
s platnými protiepidemickými opatřeními v den konání akce, které

Cultural and sport events

naleznete ZDE.
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BB Centrum – Brumlovka

WEBCAST
JE MOŽNO
REPRÍZOVAT
NA FB PROFILU
BRUMLOVKA

Hovory z Brumlovky
KDY: čtvrtek, 27. ledna 2022, od 18:00 hod.
KDE: 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: Hana Součková, SAP
Hana Součková nastoupila do společnosti SAP v roce 2014 a v srpnu 2018
byla jmenována generální ředitelkou SAP ČR. Její prioritou jsou spokojení
zaměstnanci a obchodní spolupráce se zákazníky i partnery, stejně jako
neustálý rozvoj a přínos inovací na český trh. Ve volném čase ráda sportuje,
vymýšlí zábavné aktivity se svými dvěma dětmi a vydává se na výlety
do hor nezávisle na ročním období.
Rozhovorem provází Eduard Forejt.

ONLINE WEBCAST

HOVORY Z
BRUMLOVKY
Cultural and sport events
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BB Centrum - Brumlovka

Sportovní aktivity
na Brumlovce
S plněním novoročních předsevzetí vám jdeme naproti – zapracujte na své
fyzické kondici nebo na svém zdraví sportem. Od druhého lednového týdne

ZAČÍNÁME DRUHÝ
LEDNOVÝ TÝDEN

totiž opět přinášíme oblíbené sportovní aktivity.
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. První
lekce tohoto roku proběhne 11. ledna 2022.
JÓGA PRO VEŘEJNOST
KDY: každý čtvrtek od 7:00 hod.
KDE: budova Filadelfie, prostory 8. patra, Želetavská 1525/1, sraz na
recepci budovy Filadelfie
Klasická lekce jógy pro začátečníky i pokročilé všech věkových kategorií
s Danielou Bacíkovou. Nutná vlastní cvičební podložka. První lekce tohoto
roku proběhne 13. ledna 2022.

NOVÉ PROSTORY
PRO JÓGOVÉ LEKCE

Rezervace není třeba. Aktuální informace naleznete na FB profilu
Brumlovka. Lekce budou probíhat v souladu s platnými protiepidemickými
opatřeními v den jejich konání, které naleznete ZDE.

Budova Brumlovka

Dostaňte se do formy
s Balance Clubem
Brumlovka
S novým rokem přichází nové výzvy, nová motivace a inspirace. Pár metrů
od vašich kanceláří se nachází místo, které je pro vaše předsevzetí, jak se
dostat do formy, jako stvořené. Tím místem je Balance Club Brumlovka
– prémiový fitness a wellness club, který nabízí celou škálu sportovního
vyžití a aktivního odpočinku.
Máte možnost zde využít osobních tréninků a Fyzio Care na individuální
bázi pod vedením profesionálů, dalším lákadlem je více než 100
skupinových lekcí týdně a v neposlední řadě také možnost relaxace
ve 25metrovém bazénu zalitým denním světlem či zážitek ze saunování
v některé z nových saun. Pro milovníky masáží Balance Club Brumlovka
nabízí masáže a tělové rituály s přírodními oleji španělské značky
Alqvimia. Balance Club Brumlovka je prostě to pravé místo pro váš aktivní
odpočinek.
Pro zaměstnance společností sídlících na Brumlovce a členy
BB Centrum Klubu (Benefit Klub Brumlovka) jsou připraveny
zvýhodněné ceny členství. Více informací na info@balanceclub.cz
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Delta

Lunchbox.cz Zdeňka
Pohlreicha přináší další
gastronomické možnosti
na Brumlovku
V budově Delta otevírá v úterý 4. ledna 2022 kantýna Lunchbox.cz svou
první pobočku na Brumlovce. Moderní zaměstnanecké stravování zde bude
otevřeno pro veřejnost každý všední den od 7:30 do 15:00 hod.
V nabídce naleznete snídaně a obědy z poctivých čerstvých surovin, které
jsou připravovány týmem kuchařů s rukopisem Zdeňka Pohlreicha. Těšit
se můžete na českou klasiku v moderním pojetí i mezinárodní kuchyni
s autentickou chutí.

Výběr z hotových jídel a teplý bufet ozvláštní

tematické týdny:
• 4 - 7. 1.

Cantina Mexicana – autentická mexická kuchyně pod
taktovkou Martina Polačka

• 10 – 14. 1. To nejlepší z Vietnamské kuchyně dle hanojského rodáka
Lee Duc Phama
• 17 – 21. 1. Pizza Week – Jakub „roztočí“ tradiční a oblíbenou pizzu
• 24 – 28. 1. Streetfood – burger, fish and chips
Bohatý studený bufet a salátový bar doplní sladkou tečkou skvělé cukrářky.
Dobrou chuť a na brzkou viděnou se těší tým Lunchbox.cz/SFOOD.cz.
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Alpha, Delta

Refundace kreditu
kantýn Momento
Pokud jste patřili k pravidelným strávníkům kantýny Momento, která
do roku provozovala dvě pobočky v budovách Alha a Delta, a stále máte
nabit kredit na kartě pro tyto provozovny, můžete vzledem k jejich uzavření
získat své peníze zpět.
Refundace probíhá v MOMENTO VESTIBUL, Chodovská 3/228 na Praze 4,
nebo MOMENTO VFN Karlovo náměstí, U nemocnice 2 na Praze 2 během
standardní otevírací doby 7:00 – 15:00 hod.

imomento.cz

Budova A

Perfect Canteen MONETA
Money Bank: Předsevzetí,
které chutná lépe
Začátek nového roku bývá spojen se spoustou předsevzetí, a jedno
z nejčastějších bývá spojené s lepším stravováním. Všechny průzkumy
ukazují jasný trend v ochotě změnit jídelníček, ať už kvůli zdraví, ochraně
životního prostředí či z etických důvodů.
I v Perfect Canteen cítí, že prosazování rostlinných pokrmů příjemně
odlehčí jídelníček a zároveň prospívá planetě. Proto se po celý leden
zapojili do akce Veganuary. Ve všech svých restauracích, včetně Perfect
Canteen MONETA Money bank, která je otevřena i veřejnosti, tak můžete
objevovat veganské a vegetariánské pokrmy za speciální ceny. Každý
den si budete moci vybrat minimálně jedno čistě rostlinné hlavní jídlo
a polévku. Kompletní řadu veganských pokrmů lze také objednávat již
nyní na eatperfect.cz nebo je můžete přibalit k nákupu na Rohlik.cz. Tak,
ať vám chutná.
Krásný a šťastný nový rok vám přeje celý tým
Perfect Canteen MONETA Money Bank
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Budova B

Lednové pochutnání
ze ZRNA ZRNKA
Nemůžete se někdy v kavárně rozhodnout, jestli máte chuť na kávu,
nebo horkou čokoládu? V Zrnu Zrnku si můžete dát obojí v jednom šálku –
dejte si moccacino, horkou čokoládu s shotem silného espressa.
V lednu si na něm pochutnejte společně s poctivým máslovým loupákem
za speciální cenu 95 Kč.
Jako snídaně nebo odpolední svačina to zní dobře, že?
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Budova Brumlovka

Vezměte si Coffee
Perk s sebou domů
Coffee Perk je znám svou neodolatelnou nabídkou skvělých snídaní
a výběrové kávy. V novém roce představí i její nové odrůdy pro přípravu
tohoto lahodného nápoje. Pokud byste měli rádi Coffee Perk ještě blíže,
zakoupit si totiž už nyní můžete designové keramické hrníčky této značky
na doma.
Nově zde naleznete také skvělé fermentované limonády a plno dalších
dobrot.
Určitě je na co se těšit.
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Beta

Costa Coffee vás
brzy přivítá v novém
Kavárna Costa Coffee na Brumlovce projde v následujících měsích
interiérovou rekonstrukcí. Práce jsou předběžně plánované od 15. ledna
do 28. února.
Brzy se tak budete moci těšit na svůj oblíbený kávový nápoj nebo sladkou
radost ve zcela novém, nadčasovém designu. Plánované uzavření ještě
s blížícím se termínem rekonstrukce upřesníme na sociálních sítích.
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Filadelfie

JK: Letos frčí hranatá
JK představuje novou kolekci pro rok 2022. Nese název KUBISTIK
a je oslavou kubismu, uměleckého směru počátku 20. století.
Kolekce vybočuje z romantického vzezření šperků, v ostatních kolekcích
hojně zastoupených, a střídá je techničtějším pojetím. Nabízí protipól
organických motivů. Je to posun od ornamentu k minimalismu
a obnažení surového materiálu bez příkras. Převažují v ní na první pohled
spíše pánské kousky, ale ženy si rozhodně také vyberou. Téměř celá
kolekce je unisex.
Do poloviny ledna je stále možné využít mimořádného cenového
zvýhodnění 15 % na nákup šperků JK.
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Filadelfie

Zjednodušte si
vstup do nového roku
s We Hate Ironing
Zdá se vám někdy život zbytečně složitý? Zjednodušte si ho se službami
online čistírny We Hate Ironing. Starosti s praním a žehlením nechte
na šikovných pradlenách a profesionální čistírenské technice. Kromě
klasického chemického čištění zde nabízejí také praní, žehlení a čištění bot.
A vždy se snaží udělat něco navíc. Kurýři vám s úsměvem vynesou prádlo
klidně i do pátého patra.

Fb

Ins

wehateironing.cz

Beta

ASKO představuje
unikátní automatickou
pračku
Robustní volně stojící pračka W4086C.S/1 luxusní skandinávské značky
ASKO využívá patentované konstrukční řešení Quattro Construction™,
kdy buben stojí na čtyřech tlumičích připevněných ke spodní desce. Díky
tomu je pračka mimořádně odolná a tichá a ani během intenzivního
odstřeďování se nechvěje.
Má unikátní dveřní systém Steel Seal™ bez gumového těsnění – obdobně
jako pračky ASKO pro profesionální provozy. A je k tomu dobrý důvod.
Právě gumové těsnění se totiž snadno opotřebovává, zachycuje nečistoty
i bakterie. Systém Steel Seal™ zaručuje kromě dokonalé hygieny také
mnohem jednodušší vkládání i vyjímání prádla z pračky. Elegantní je
i provedení vnitřku i vnějšího pláště z nerezu. K vidění je v designovém
showroomu ASKO v budově Beta.
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BB Centrum - Brumlovka

Na Brumlovku
se vrací poštovní
schránka
V budově Brumlovka se mimo jiných obchodů a služeb nalézá i pobočka
České pošty, kde vám rádi pomohou se zasíláním balíčků či dopisů. Pokud
však zasíláte běžné psaní a nechce se vám čekat ve frontě na pobočce
nebo přijdete mimo její otevírací dobu, vhoďte jej do nové poštovní
schránky.
Tu nyní naleznete u budovy Alpha, u autobusové zastávky ze směru
Budějovická do Michle. Podmínkou doručení vašeho psaní je již
oznámkovaná obálka/pohled v předepsané výši.
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