
Slavíme 30 let 
Letní festival na Brumlovce 
23. června 2022
•   4 lokace na Brumlovce 

•   Street Food Festival

•   Koncerty lokálních hudebních skupin

•   Výstava 30 let společnosti Passerinvest

•   Výstava Maranatha 20 let 

•   Hlavní program: Maranatha Gospel Choir, Queenie, Chinaski 

Více informací ZDE.
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Program

Ellen G. Whiteové

16:00–22:00 hod.

17:30 hod.

19:00 hod.

20:30 hod. 

brumlovka.cz

Maranatha Gospel Choir

Queenie

19:00 hod. Queenie

Chinaski

11:00–19:00 hod. 
Vystoupení lokálních kapel
Street Food Festival

Výstava 30 let 
Passerinvest Group

20:30 hod. Chinaski

Slavíme 30 let

https://www.brumlovka.cz/


Průzkum spokojenosti 
zaměstnanců firem 
sídlících na Brumlovce
Rádi byste se sklouzli tobogánem z Filadelfie až na metro Budějovická?  
Nebo byste spíše ocenili vířivku do každé kanceláře? Myšlenky číst neumíme,  
ale o vaše podněty stojíme! Spustili jsme proto průzkum spokojenosti, kde  
nám můžete zanechat hodnocení, zpětnou vazbu a podílet se tak na dalším  
rozvoji Brumlovky. Dotazník obdržíte přímo od svého zaměstnavatele a je možné 
jej vyplnit až do 24. června 2022.

Tobogánem
na metro?

Průzkum.
Brumlovka

Za každý vyplněný dotazník bude věnováno 50 Kč na vámi vybranou 
organizaci. A co více, pokud se zapojíte do jednoduché soutěže, můžete 
vyhrát jednu z mnoha cen – Apple iPhone 13 Pro, Apple Watch S7, roční 
členství v Balance Clubu Brumlovka, lístky na vámi vybrané koncerty  
v O2 aréně, vouchery na služby v lokalitě Brumlovka a další ceny od 
našich partnerů.

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

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


Cantina &  
Café La Fresca  
nový provozovatel kantýny ve Filadelfii

Od 1. června 2022 mění kantýna ve Filadelfii svého provozovatele. Nyní se jím 
stává Cantina & Café La Fresca, jejíž tajným receptem jsou tři slova JÍDLO, DESIGN, 
LIDÉ. Skvělé jídlo zde dostanete ve skvělé kvalitě a optimální ceně. Zastavte  
se a ochutnejte rozdíl. 

Přehlednou mapu kantýn na Brumlovce naleznete ZDE.

Filadelfie

Pokud ještě disponujete kreditem u bývalého provozovatele Office Food, 
prosíme kontaktujte pana Nováka na e-mailu marek@officefood.cz 

https://www.brumlovka.cz/files/downloadfile/Brumlovka-kantyny-5-2022-cj-online.pdf
https://brumlovka360.cz/
https://www.cantina-lafresca.cz/
https://www.cantina-lafresca.cz/
https://www.facebook.com/cantinalafrescapraha
https://www.instagram.com/p/CdTZBJNK-6v/?igshid=YmMyMTA2M2Y=
https://www.cantina-lafresca.cz/


Dětský den 
na Brumlovce
Kdy: středa, 1. června 2022, od 13:00 do 19:00 hod. 
Kde: Baarův park (mezi ulicemi Želetavská a Baarova)  
         Park Brumlovka (ul. Za Brumlovkou)

Ve středu 1. června proběhne pro vaše nejmenší odpoledne plné zábavných 
atraktivit a soutěží o ceny. Skákací hrad, malování na obličej, modelování  
balónků nebo třeba nadýchaná a všemi milovaná cukrová vata nemůžou chybět. 
Program bude probíhat v obou parcích, kde si děti za všechny splněné úkoly 
mohou vybrat odměnu.

Dětský den  
na Brumlovce

Akce pro děti.

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

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/
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Komentovaná prohlídka 
na Brumlovce
Kdy: středa, 1. června 2022, v 10:00 a 18:00 hod. 
Kde: místo setkání u vodního prvku před budovou Filadelfie
         (směr od Baarova parku), Želetavská 1525/1

Komentovaná prohlídka je určena všem, kteří se zajímají o zdejší lokalitu. Prohlídka 
včetně případných dotazů a diskuze potrvá přibližně 2,5 hodiny. 

Návštěvníkům představíme vývoj urbanismu celé lokality v duchu tzv. města 
krátkých vzdáleností, tj. koncept komerčního developmentu s tvorbou pracovních 
příležitostí a bydlení ve vazbě na rozvoj městské infrastruktury, občanské 
vybavenosti a služeb, zejména s důrazem na kvalitní veřejná prostranství  
a dostatek prostoru pro sport a relaxaci. Jednoduše - co na Brumlovce ještě 
plánujeme.

Komentovaná prohlídka 
na Brumlovce

Prohlídka.

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
česky

http://www.bbcentrum.cz/en/about-us/photos-publications/cultural-and-sport-events
https://brumlovka360.cz/
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Fresh market  
na Brumlovce
Kdy: úterý, 7. června 2022, od 7:30 do 14:00 hod.
Kde: Náměstí Brumlovka, Vyskočilova 1100/2

Čerstvé potraviny přímo od pěstitelů a samotných výrobců můžete zakoupit  
na Fresh marketech na Brumlovce, které se pravidelně konají až do října každé 
první úterý v měsíci. V nabídce je mimo jiné ovoce, zelenina, pečivo, mléčné 
výrobky, sýry, vejce, uzeniny nebo štrůdly.

Sortiment se každý měsíc obměňuje.

Fresh market 
na Brumlovce.

Trhy.

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

http://www.bbcentrum.cz/en/about-us/photos-publications/cultural-and-sport-events
https://brumlovka360.cz/
https://www.brumlovka.cz/
https://www.passerinvest.cz/
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Nový Zéland/Stand Up
Cestovatelský večer

Kdy: středa, 8. června 2022, od 17:30 hod.
Kde: Sommellerie, budova Filadelfie, Želetavská 1525/1

Cestovatel Tomáš Šapovalov prožil na Novém Zélandu 15 měsíců, během 
kterých si vyzkoušel bydlení v autě i luxusním domě, práci kuchaře v lyžařském  
resortu i sběr hroznů na vinicích. 

Projel většinu turistických míst, která tato země nabízí, a během 
své přednášky nás s nimi seznámí. Neochudí nás ani o zajímavosti  
z místní kultury a historie. Přijďte se podívat na fotografie nádherné přírody, 
poslechnout si zajímavosti a zasmát se vtipným zážitkům.

Nový Zéland/Stand Up

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

česky

http://www.bbcentrum.cz/en/about-us/photos-publications/cultural-and-sport-events
https://brumlovka360.cz/
https://www.brumlovka.cz/
https://www.passerinvest.cz/
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Networkové setkání: 
Kreativita nejen v byznysu 
Kdy: čtvrtek, 9. června 2022 od 17:30 hod.
Kde: budova Filadelfie, prostory 8. patra, Želetavská 1525/1
Cena: 350 Kč

V červnu na Brumlovce přivítáme akademii Ženský byznys, která si pro nás 
připravila setkání s inspirativními ženami.

Alžběta Králová: Expertka na politický marketing, Managing Partner firmy IPM 
Consulting, politická konzultantka, zakladatelka Institutu politického marketingu 
(IPM) a Ženského byznysu.

Jana Soukupová: Jana Soukupová je ředitelkou Kabinetu ministryně pro vědu, 
výzkum a inovace a zakladatelkou organizace Youth, Speak Up!

Lenka Preslová: Obchodní ředitelka v developerské společnosti Passerinvest  
a spoluzakladatelka organizace Female Leaders in Real Estate podporující ženy na 
českém realitním trhu.

Martina Zimmerman: Marketingová expertka v automobilovém průmyslu. 
Aktuálně působí ve ŠKODA AUTO a.s. na pozici Diversity manager.

Rezervace nutná předem ZDE. Platba na místě v hotovosti. 

Kreativita nejen 
v byznysu

Networkové setkání.

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
česky

JANA SOUKUP OVÁ
LENK A PRESLOVÁ

MA RTINA ZIMMERMA NN

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeEhW5LTGhMjNb0IxolSEO70ts1y3eP7nGs-dC_JLNCL6Na7A/viewform
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/


Taneční na Brumlovce 
Kdy: středa, 15. června 2022, lekce od 19:00 hod.,  
         tančírna od 20:00 hod.  
Kde: Náměstí Brumlovka, Vyskočilova 1100/2 

V červnu si zatančíme španělské PASO DOBLE. Jedná se o velmi temperamentní 
tanec, který je stylizací boje zápasníka s býkem v aréně. Pokud vás tento tanec 
oslovil, rádi vás uvidíme na tanečním parketu. Poprvé tento rok bude taneční 
lekce a následná tančírna probíhat venku na Náměstí Brumlovka*.

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 deště se taneční přesouvají do obchodní pasáže v budově Filadelfie, 
Želetavská 1525/1. Prosíme sledujte FB profil Brumlovka pro aktuální informace.

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.

Náměstí Brumlovka

https://www.facebook.com/Brumlovka
http://www.bbcentrum.cz/en/about-us/photos-publications/cultural-and-sport-events
https://brumlovka360.cz/
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Hovory z Brumlovky
Kdy: středa, 22. června 2022, od 18:00 hod.
Kde: 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: Martin Unger, Passerinvest Group

Martin Unger, technický ředitel společnosti Passerinvest Group, vystudovaný 
stavař a ekonom, se již 20 let pokouší nejen stavebně rozvíjet lokalitu Brumlovky, 
ale vdechnout jí také život, ducha moderní městské čtvrti s příjemnou  
atmosférou.

Rozhovorem provází Eduard Forejt.

Hovory z Brumlovky 
Martin Unger

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
česky
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Náměstí 
Brumlovka.

Náměstí Brumlovka
11:00 – 19:00 hod.

•  Vystoupení lokálních kapel

 
 
 
 
 
 
 
 

•  Street Food Festival 

Letní festival na 
Brumlovce – Passerinvest 
slaví 30 let  
Kdy: čtvrtek, 23. června 2022, od 11:00 do 22:00 hod.

Jsme velice potěšeni, že můžeme obnovit tradici letního festivalu, zvlášť, když 
tento rok připadá na naše 30. výročí založení společnosti. Bavte se s námi a užijte 
si letní den plný zábavného programu. Začínáme již dopoledne.

11:00 - 19:00 hod. Street Food Festival na Náměstí Brumlovka

Street food festivaly se těší velké oblibě a takový den si bez něj neumíme 
představit. Opět budete mít možnost ochutnat to nej, co stánky s rychlým, ale 
kvalitním občerstvením nabízí.

11:00 – 19:00 hod. Koncerty lokálních kapel z Brumlovky a okolí

Myslíte si, že vás už kolega nemůže ničím překvapit? Ale může. Přijďte se podívat, 
jestli třeba právě ten váš bude hrát na hudebním festivalu na Náměstí Brumlovka.

Slavíme 30 let

11:00 hod.    Jirka Čevela (akordeon)
12:20 hod.    Kapela Daniela Hlubučka (pop&rock)
14:00 hod.    Yelling Orangutans (pop&rock)
15:30 hod.    FuzzyLogic (alternative rock)
17:00 hod.    Strašný Banáni (korporátní punk-rock)
18:00 hod.    Čára (punk rock´n´roll)  

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


Letní festival na 
Brumlovce – Passerinvest 
slaví 30 let  
Kdy: čtvrtek, 23. června 2022, od 11:00 do 22:00 hod.

Na tradiční letní koncert v Baarově parku se velice těšíme. Od 16:00 hod. bude 
připraven bohatý program jak pro děti, tak dospělé. Občerstvení nabídne 
Roast&Grill bistro, Turnovská pivnice (od července sídlící v budově Delta),  
vinárna Sommellerie a stánek s míchanými drinky. V doprovodném programu 
se objeví fotokoutek, skákací hrad, malování na obličej, stánek Balance Clubu  
a Avatar VR Park. 

Doprovodný program po celý den

•   Výstava 30 let společnosti Passerinvest, Náměstí Ellen G. Whiteové,  
      Vyskočilova 1422/1a

•   Maranatha 20 let v čase od 11:00 do 15:00 hod., Vnitroblok Budovy B,     
     Vyskočilova 1422/1a

Baarův 
Park.

Slavíme 30 let

Baarův Park
 
16:00 – 22:00 hod.
Stánky s občerstvením, atrakce pro děti, fotokoutek a mnohé další

17:30 hod. Maranatha Gospel Choir

19:00 hod. Queenie

20:30 hod. Chinaski

19:00 hod. Queenie 20:30 hod. Chinaski

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


Pravidelné sportovní 
aktivity na Brumlovce  
S letní sezonou přesouváme i jógu pod širé nebe a přidáváme Jógu pro seniory.

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 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.

Venkovní jóga pro seniory

Kdy: každé úterý od 7. června, od 10:00 hod.
Kde: Park Brumlovka, ul. Za Brumlovkou

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

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

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.

Brumlovka
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Brumlovka 
Running Cup
Kdy: úterý, 21. června 2022, od 18:00 hod.
Kde: Krčský les, start od restaurace U Krále Václava

Balance Club Brumlovka pořádá pro své členy 21. června již 3. ročník běžeckého 
závodu Brumlovka Running Cup. 

Trasa 5 km povede od restaurace U Krále Václava k restauraci U Labutě, okolo 
rybníku a zpět. Soutěž je vyhlášena v mužské a ženské kategorii. 

Vylaďte formu a poměřte své síly s ostatními běžci. Na závod je nutné  
se registrovat předem na eva.koterova@balanceclub.cz.

Brumlovka

Zaměstnanci firem sídlících na Brumlovce a členové Benefit Klubu 
Brumlovka mají zvýhodněné podmínky členství. Více informací na  
info@balanceclub.cz.

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


Sobota na zkoušku  
Kdy: sobota, 18. června 2022, od 10:00 hod.
Kde: Společenské centrum Bethany, Za Brumlovkou 1519/4

Společenské centrum Bethany pro vás připravilo na sobotu 18. června 2022 
jednodenní program „Sobota na zkoušku“, abyste měli možnost zkusit jeden den 
Bohoslužby v doprovodu člena sboru. 

Ten vás Požehnanou Sobotou provede, ukáže jak to o sobotách v Betnahy chodí, 
ale i odpoví na vaše dotazy v otázkách víry apod. Přítomni budou i oba kazatelé 
Václav Vondrášek a Soňa Sílová, stejně jako mnoho dalších členů sboru. Můžete 
si tedy svého průvodce vybrat podle vlastních sympatií. Chcete-li se dopředu 
domluvit, kontaktujte Eduarda Forejta přímo na emailu: eduard.forejt@gmail.
com, nebo jen přijďte a rádi vás tu provedou. 

Program začíná v 10:00 a končí kolem 13:00 hod. Pro vaše ratolesti je též připraven 
standardní sobotní program, tedy i o ně bude hezky postaráno. 

Těší se na vás vaše Bethany. 

Společenské centrum Bethany

https://brumlovka360.cz/
https://spolecenskecentrum.cz/
https://www.facebook.com/SpolecenskeCentrumBethany/
https://www.instagram.com/scbethany/
https://spolecenskecentrum.cz/


Mezinárodní mateřská 
škola GENIUS 
Kindergarten   
otevírá na Brumlovce 
V září 2022 se v budově Olivky otevírá česko-anglická mateřská škola GENIUS 
Kindergarten. Školka nabízí jedinečný vzdělávací bilingvní program  
GENIUS Mind, který se zaměřuje na cílený rozvoj potenciálu dětí na základě 
diagnostiky individuálním přístupem. 

Do programu jsou pravidelně zapojovány metody NTC Learning, Mindfulness, 
programování a děti se také mohou těšit na širokou nabídku sportovního 
vyžití od plavání, přes lyžařské kurzy, tenis, tanečky a další. Olivka bude jednou  
z nejkrásnějších mateřských škol v ČR a jistě bude nejmodernější ve věci prostor, 
konceptu i využití moderních technologií a bude se zde nacházet i kavárna 
pro rodiče s dětmi a překvapení pro fanoušky mašinek. Mateřská škola nabízí  
i navazující základní školu s bilingvním programem na Praze 4 v Krči.  

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

Olivka

Zápis na školní rok 2022/2023  
pro děti od 2 let běží již nyní.

http://genius-school.cz/genius-olivka
https://brumlovka360.cz/
https://www.genius-school.cz/genius-olivka
https://www.facebook.com/geniusschoolprague/
https://www.instagram.com/genius_school_prague/
https://www.genius-school.cz/genius-olivka


KITSTORE na 
Brumlovce otevírá 
svoji první prodejnu!
Ve středu 1. června 2022 bude na Brumlovce otevřena první KITSTORE 
specializovaná prodejna LEGO®. V moderní prodejně najdete oblíbené stavebnice 
LEGO® pro malé i velké stavitele všech druhů a témat od LEGO® Classic, LEGO® 
City, LEGO®Friends, přes LEGO® Technic, až po sběratelské kousky edice  
LEGO® Star Wars™, Harry Potter™ a mnoho dalších. Prodejna bude současně 
plnit funkci výdejního místa internetového obchodu www.kitstore.cz a dále i jako 
showroom s vystavenými modely stavebnic LEGO®. 

KITSTORE – specializovaná prodejna LEGO
Brumlovka, Budova B, Vyskočilova 1422/1a, Praha 4
Pondělí – Pátek 9:00-18:00 hod., Sobota-Neděle - Zavřeno

*dárky do vyčerpání zásob.

Budova B

V den otevření, který čistě náhodou připadá i na den dětí, je pro zákazníky 
připraveno několik soutěží a malých dárků*, navíc při nákupu nad 1500 Kč 
dostanete mimořádnou slevu 5 % na veškerý sortiment!

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


Budova Brumlovka

Na Den dětí a také po celý týden od 31. května do 3. června speciální 
dětská sleva 10% platná pouze v prodejně Mandala Montessori 
Brumlovka.

Mandala Montessori 
svět zvířátek
Kluci milují dinosaury a holky zase jednorožce. Svět figurek bájných zvířat najdete 
kousek od vaší kanceláře. V přízemí budovy Brumlovka leží království těchto 
fantasy figurek, ale najdete zde zvířata z celého světa. 

Přijďte se podívat s dětmi a budete možná překvapeni, jak přesné informace  
o zvířatech vaše děti mají.  

https://brumlovka360.cz/
https://mandala-montessori.eu/cs/
https://www.facebook.com/MandalaMontessori.eu/
https://www.instagram.com/froebel_a_montehrani/
https://mandala-montessori.eu/cs/


Avatar Park a Catermat 
spojili své síly  
zvou na teambuilding do Budovy G

Catermat.com a Avatar vás srdečně zvou do Budovy G v Michelské ulici, kde pro 
vás a vaše kolegy uspořádají ideální teambuilding. Odreagujte se při hraní her ve 
virtuálním světě a pochutnejte si na cateringu dle svých představ, co uspokojí i ty 
nejnáročnější chuťové pohárky. V případě pěkného počasí je k dispozici i zahrada 
ve vnitrobloku, ve které je možné uspořádat grilování až pro 50 osob.

Avatar VR Park je největší hernou virtuální reality v ČR s jedinečnými atrakcemi. 
Nabízí 18 VR stanovišť, nejrůznějších druhů zábavy. Nedílnou součástí je i kavárna 
s výbornou kávou. 

Catermat.com je online platforma pro jednoduché objednávání a poptávání 
cateringu se zaměřením na firemní klientelu po celé Praze. CATERMAT nově sídlí 
přímo v Budově G a je připraven pro vás realizovat jakýkoliv druh akce, ať už se 
jedná o občerstvení pro 10 nebo 300 osob.

Poptávky můžete zasílat na catermat@catermat.com

Budova G

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


Snídaně z Catermatu, 
základ úspěšného 
pracovního dne
V Catermatu věří, že pestré a lehce stravitelné jídlo je základem produktivního 
teamu.

Přivítejte své kolegy či zaměstnance zpět v kancelářích kvalitním jídlem, 
pravidelnými snídaněmi, nebo svačinkami, které je nabijí energií na celý den.

Snídaně je možné objednat prostřednictvím uzavřeného online objednávkového 
systému 1 pracovní den předem. Pro přístup do systému, nebo s vašimi 
poptávkami prosíme kontaktujte catermat@catermat.com.

Budova G

Catermat.com od května sídlí na nové adrese, na Brumlovce  
v Budově G. A abyste měli snídaně ještě blíže, nabízí její doručení ve 
všední dny v časovém rozmezí 8:00-10:00 hod. v rámci lokality zcela 
ZDARMA.  Nabídka platí až do 31. 8. 2022 a je možné zvolit variantu  
s obsluhou nebo bez obsluhy.

https://brumlovka360.cz/
https://catermat.com/
https://www.facebook.com/catermatcom
https://catermat.com/
https://www.instagram.com/catermatcom/


Piknikové koše 
Coffee Perku
Slunné dny přímo vybízejí k posezení ve zdejších parcích a náměstích. Zpříjemnit 
si takové chvíle můžete dobrým jídlem a pitím. Coffee Perk v budově Brumlovka 
nyní nabízí i piknikové koše, které obsahují vše, co k hodování na rozkvetlé louce 
můžete potřebovat. V piknikovém koši naleznete nádobí, deku a občerstvení dle 
svého výběru pro dvě osoby. 

Jedna z variant obsahuje např.: 

•   2x mimózu nebo pomerančový fresh, 2x kávu nebo čaj, 2x zázračnou limonádu  
     dle vlastního výběru
•   1x avo bread, 1x gorgonzola bread, 1x club sandwich 
•   2x tvarohový bochánek, 2x povidlový rohlíček 
•   dokoupit můžete lahev prosecca nebo vína 

Piknikový koš je nutno objednat předem, vyzvedává se přímo v kavárně Coffee 
Perk oproti vratné záloze.

Budova Brumlovka

https://brumlovka360.cz/
www.coffeeperk.cz
https://www.facebook.com/coffeeperkcz/
https://www.instagram.com/coffeeperkcz/
www.coffeeperk.cz


Costa Coffee: 
Ledovou kávu, prosím
Pokud máte rádi kávu, určitě chcete držet krok s kávovými novinkami, které 
zrovna frčí. Cold brew jako takové sice není úplná novinka, ale stále se hledají nové 
možnosti, jak tuto ledovou kávu ještě zatraktivnit, třeba mangovým pyré. Jako to 
udělali baristé v Costa Coffee. Ti se chuťových kombinací nebojí a během chvilky 

připraví kromě exotického Cold brew i celou řadu veganských iced „latéček“  
s ochucenými sirupy. Je na čase vyměnit horký hrnek za sklenici ledové kávy.

Beta

https://brumlovka360.cz/
https://www.costa-coffee.cz/
https://www.facebook.com/CostaCoffeeCZ
https://www.instagram.com/costacoffeecz/
https://www.costa-coffee.cz/


Optika v novém 
kabátě – Lens Optik
Od června bude budově Brumlovka znovuotevřena optika, nyní pod názvem Lens 
Optik. Tak, jak jste byli zvyklí, opět nabízí kompletní servis zahrnující měření zraku, 
výběr obrouček, poradenství ve výběru brýlí, a především ve výběru vhodných 
brýlových čoček. 

Samozřejmostí zůstává objednávání náhradních dílů a servis brýlí. V sortimentu 
naleznete značky jako Hugo Boss, Burberry, Marc Jacobs, Ray Ban, Oakley, Vogue, 
Emporio Armani, Prada i nápaditý španělský brand Etnia Barcelona. 

Budova Brumlovka

https://brumlovka360.cz/
https://www.lens-optik.cz/
https://www.lens-optik.cz/


Konopná péče a zdravotnické prostředky.

199
239 Kč

-40 Kč

ZÁDA, SVALY, KLOUBY

Cannaderm Mentholka
konopné mazání 200 ml
• chladivá úleva od bolesti zad, svalů i kloubů
• originální mazání s konopným olejem, 
 jedlí sibiřskou a směsí bylin

V AKCI TAKÉ:
Cannaderm Mentholka EXTRA konopné mazání 150 ml/229 Kč 275 Kč
Cannaderm mentholka CHLADIVÁ NÁPLAST NEW 3 ks/129 Kč 149 Kč
Cannaderm Thermolka EXTRA hřejivé mazání 150 ml/239 Kč 285 Kč
Cannaderm thermolka HŘEJIVÁ NÁPLAST NEW 3 ks/129 Kč 149 Kč
Cannaderm Thermolka hřejivé mazání 200 ml/219 Kč 259 Kč

*DÁREK 
  v hodnotě
  170,-

TV

RÝMA

Otrivin Menthol, nosní sprej
10 ml
Nosní sprej s vůní mentholu:
• pomáhá rychle uvolnit ucpaný nos
• uvolňuje tlak v dutinách
• začíná uvolňovat ucpaný nos do 2 minut 
 a až na 24 hodin při aplikaci ráno a večer

V AKCI TAKÉ:
Otrivin Rhinostop, nosní sprej/145 Kč 185 Kč
Otrivin, nosní sprej/95 Kč 125 Kč

Čtěte pečlivě příbalovou informaci. O správném použití se poraďte se 
svým lékařem nebo lékárníkem. Otrivin 1 mg/ml a Otrivin Menthol 1 mg/ml 
nosní spreje, roztoky, obsahují xylometazolin. Otrivin Rhinostop 
0,5 mg/ml + 0,6 mg/ml nosní sprej, roztok. Léky k podání do nosu.

99
135 Kč

-36 Kč

při nákupu 
produktů Avéne
nad 390,-

SLEVA 
200,- Kč 

SLEVA 
150,- Kč 

na všechny 
výrobky 
Eucerin SUN 

ppři nákpřři nákku
ktprrodukkt

naad 3900

SLEV
200,- 

Obvyklá cena (označená přeškrtnutím) se může v jednotlivých lékárnách lišit. Uvedené ceny jsou doporučené. Nabídka platí od od 16. 5. do 30. 6. 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.

Kompletní akční nabídku a seznam lékáren naleznete na našem novém e-shopu www.lekarnalemon.cz

PŘIPRAVTE SE S NÁMI NA OPALOVACÍ SEZÓNU A UŠETŘETE:

Ocutein Brillant Lutein 25 mg
DaVinci 60 tobolek+kapky
• přispívá k udržení kvalitního zraku 
 a vyživuje unavené oči (vitamin A)
• obsahuje extra velké množství
 luteinu 25 mg

V AKCI TAKÉ: 
Ocutein Brillant Lutein 25 mg DaVinci 
90+30 tob.+dárek/749 Kč 879 Kčw
Ocutein SENSITIVE roztok na kontaktní čočky 360 ml/229 Kč 265 
Kč
OCUTEIN BRILLANT - doplňky stravy. 
(60 tobolek: 1 tobolka/7,98 Kč, 90+30 tobolek: 1 tobolka/6,24 Kč)
OCUTEIN SENSITIVE - zdravotnický prostředek.

479
565 Kč

-86 Kč

OČI

*DÁREK 
  v hodnotě
  170,-

Volně prodejný lék k vnitřnímu užití. Před použitím si přečtěte 
příbalovou informaci a poraďte se se svým lékařem nebo lékár-
níkem. Pouze pro krátkodobé použití.

89
109 Kč

-20 Kč

BOLEST

VALETOL®

300 mg/150 mg/50 mg 
24 tablet
• lék na léčbu bolesti hlavy, zubů, zad 
 v křížové oblasti a při menstruaci

PRAHA • OSTRAVA • ZLÍN • A DALŠÍ LÉKÁRNY PO CELÉ ČR
NOVĚ OTEVŘENO: Lékárna PRAHA - ČESTLICE, OC Spektrum, Obchodní 329, 251 01 Čestlice

VÝBĚR Z AKČNÍ NABÍDKY od 16. 5. 2022 do 30. 6. 2022
Využijte i Vy klientský program LEMON PLUS a proměňte nasbírané body za atraktivní odměny!

Profesionální péče o Vaše zdraví.

v hodnotě 170 Kč
magNO-stress - extra silná dávka hořčíku pro snížení únavy a vyčerpání.

*Dárek k nákupu vybraných produktů; za 0,01 Kč; platí do 30. 6. 2022 nebo do vyprodání zásob; při uplatnění klientské karty Lékáren LEMON; změny vyhrazeny. 

AKCE 1 + 1 DÁREK*
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Lékárna Lemon  
V lékárně Lemon vždy pořídíte léky a výživové doplňky o něco výhodněji. 
Zaregistrujete se do klientského programu LEMON PLUS, sbírejte body a ty pak 
měňte za odměny. 

Nyní ve zvýhodněné nabídce naleznete například kosmetiku na opalování. Získejte 
slevu 200 Kč při nákupu produktů Avéne nad 390 Kč nebo 150 Kč na všechny 
výrobky Eucerin Sun. 

Celou nabídku naleznete na lekarnalemon.cz.

Rezidence Villas

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


Svatební kytice  
i výzdoba z Květiny 
Romantika
Plánujete letos svatbu? Ve floristickém obchodě květiny Romantika vám rádi 
poradí a připraví výzdobu pro váš svatební den.

Neodmyslitelnou součástí každé svatby jsou květiny, které vytvoří 
nezapomenutelnou atmosféru. Mezi oblíbené patří hlavně pivoňky a růže. Není 
pravidlem, že svatební kytice je pouze v bílých barvách, a tak jsou laděné do 
různých pastelových barev i oblíbené fialovo-bílé kombinace. V poslední době  
je velice populární eukalyptus a nesmí tak chybět v žádné svatební květině.

Filadelfie 

https://brumlovka360.cz/
http://www.romantika-dekorace.cz/
http://www.romantika-dekorace.cz/
https://www.facebook.com/Kv%C4%9Btiny-Romantika-384786611658470/
https://www.instagram.com/kvetiny_romantika/


Stáhněte si aplikaci 
Brumlovka a soutěžte
Aplikace Brumlovka je skvělým pomocníkem a rádcem pro všechny, kteří se na 
Brumlovce pohybují.

Kromě praktických vychytávek, jako jsou odjezdy autobusů, online platby 
za parkování, mapy s navigací zde v červnu naleznete i soutěž. 

Tak stahujte a soutěžte, otázka se v aplikaci objeví během několika dní.

Brumlovka

Aplikace 
Brumlovka.

Ke stažení

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


Fotbal Cup 
Brumlovka 2022
V pátek 27. května proběhl na hřišti FC Slavoj Vyšehrad již 22. ročník turnaje  
v malé kopané Fotbal Cup Brumlovka. Děkujeme všem týmům za účast  
a gratulujeme týmu Monety Money Bank, který obhájil titul z loňska a do dalšího 
roku si tak propůjčuje putovní pohár. 

Fotografie z turnaje naleznete ZDE.

Brumlovka

https://www.brumlovka.cz/cz/o-nas/v-obraze/foto-video-galerie/84
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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