Trhy.
newsletter 7|2022
Náměstí Brumlovka

Fresh Market
na Brumlovce
Kdy: úterý, 12. července 2022, od 7:30 do 14:00 hod.
Kde: Náměstí Brumlovka, Vyskočilova 1100/2
Vzhledem ke státním svátkům na počátku měsíce, se bude červencový
Fresh Market na Náměstí Brumlovka konat v úterý 12. července. V nabídce je
mimo jiné ovoce, zelenina, pečivo, mléčné výrobky, sýry, vejce, uzeniny nebo
štrůdly.
Sortiment se každý měsíc obměňuje.

Fresh market
na Brumlovce.
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.
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česky

Filadelfie

Cestovatelský
večer.

Toulky Siamem
– zemí bílého slona
Cestovatelský večer
Kdy: středa, 13. července 2022, od 17:30 hod.
Kde: Sommellerie, budova Filadelfie, Želetavská 1525/1
Siam, nebo chcete-li Thajsko, je úžasná země jihovýchodní Asie, kterou většina
z nás zná nejspíš díky světoznámým plážím a průzračně čisté vodě. Tato země
však nabízí mnohem víc. Tržiště, stánky, vynikající jídlo, bohatou historii, svérázné
zvyky a obyčeje původních národů nebo náboženské tradice hluboce zakořeněné
v běžném denním bytí a žití zdejších lidí.
Tak jako i v jiných zemích, i Thajsko výrazně změnil covid. Jaké bylo cestování
v době těsně po otevření hranic v turistické zemi „bez turistů“, nám prozradí
fotograf, průvodce a cestovatel David Hainall.
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Toulky Siamem
– zemí bílého slona
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.

Taneční.
Náměstí Brumlovka

Taneční na Brumlovce
Kdy: středa, 20. července 2022, od 19:00 hod.,
tančírna od 20:00 hod.
Kde: Náměstí Brumlovka, Vyskočilova 1100/2
Temperamentní CHACHA nám v červenci zprostředkuje výlet na rozpálenou
Kubu, přestože neopustíme hranice České republiky. Přijďte si společně s námi
CHACHU zatančit na Náměstí Brumlovka*, krátkou choreografii zvládne skutečně
každý! Po skončení vedené lekce následuje volná zábava.
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

Taneční
na Brumlovce
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.

informace.
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Talkshow.
česky

Brumlovka

Hovory z Brumlovky
Kdy: středa, 27. července 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: Ondřej Kuchař, Zrno Zrnko
Ondřej založil se spolužákem jazykovou školu James Cook Languages, kterou
v roce 2018 prodal. V tu dobu +měla škola přes 400 firemních zákazníků
a 900 lektorů ve třech evropských zemích. Se stejným společníkem se vrhnul
v roce 2021 na pekařinu. Založili řemeslnou pekárnu Zrno Zrnko, která používá
ty nejkvalitnější suroviny a peče tradičně, poctivě a v souladu s moderními
výživovými trendy. Aktuálně mají pekařské kavárny na Praze 1, 2, 4 a 7. A jedna
z nich je právě u nás na Brumlovce.
Rozhovorem provází Eduard Forejt.
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Hovory z Brumlovky
Ondřej Kuchař
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.

Festival.

Náměstí Brumlovka

Street food festival
Středomoří na Brumlovce
Kdy: čtvrtek, 28. července 2022, od 11:00 do 15:00 hod.
Kde: Náměstí Brumlovka, Vyskočilova 1100/2
Červencový Street Food Festival nabídne to nejlepší z italské a řecké kuchyně.
Těšit se můžeme například na bruschettu, caprese, souvlaki, bifteki či grilovaný sýr
halloumi, exotické ovoce, sušené semolinové těstoviny, pesta, rajčatové omáčky
a mnoho dalšího.

Street food
festival
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.
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Brumlovka

Pravidelné sportovní
aktivity na Brumlovce

Sport.

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.
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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.

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

Park Nové Roztyly

Pravidelné sportovní
aktivity v parku Nové
Roztyly

Jóga pro seniory

Společnost Passerinvest pořádá v letních měsících i pravidelné sportovní lekce

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

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

Jóga pro veřejnost

informace na FB Krčák žije.

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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Tenisové kurty LTC 1927

Brumlovka Tenis Cup
Kdy: neděle 24. července 2022, od 9:00 hod.
Kde: Tenisové kurty LTC 1927, Hodonínská 1090/4, vchod z ulice
Vyskočilova – brankou nad autobusovou zastávkou Vyskočilova
Cena: 300 Kč/osoba, členové Balance Clubu Brumlovka a Benefit Klubu
Brumlovka ZDARMA
Pro všechny amatérské hráče pořádá Balance Club Brumlovka a společnost
Passerinvest již 14. ročník tenisového turnaje ve čtyřhře. Turnaj se uskuteční
na kurtech v ulici Hodonínská (v blízkosti klubu) v neděli 24. července 2022.
Vítězové se mohou těšit na hodnotné ceny! Občerstvení během akce zajištěno.
Turnaj je určený pro neregistrované hráče, celková kapacita je 32 dvojic.
Vzhledem k omezené kapacitě, prosíme, potvrďte svou účast nejpozději
do 15. července 2022 na e-mail eva.koterova@balanceclub.cz.
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Filadelfie

BODY EXPRESS:
Léto a Relax
V budově Filadelfie máte možnost během prázdnin využít speciální akci
LÉTO A RELAX. Elektrická stimulace svalů aktivuje celé tělo pomocí slabých
impulzů. Stačí 1x týdně 20 minut a vaše tělo dostane potřebnou dávku tréninku,
aby bylo pevné, aktivní a spalovalo dostatek energie.
Díky zapojení a aktivaci skutečně všech svalů odstraníte svalové atrofie,
dysbalance a přestanete mít například bolesti zad.
BODY EXPRESS
• pondělí – pátek 8:00 – 18.00 hod.
• sobota 10.00-14.00
• tel. 774 431 083
Více informací o letní akci a rezervace termínu na www.bodyexpress.cz
prostřednictvím rezervačního formuláře ZDE.

Nově má Body Express otevřeno i v sobotu, a to od 10.00 – 14.00 hod.
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Budova Brumlovka

Arena:
Vyhrajte 20% slevu
na nákup plavek, plaveckých brýlí nebo příslušenství!
Tipněte si: Kolik plaveckých brýlí arena prodali v prodejně arena Brumlovka
v období 1. 1. 2022 – 30. 6. 2022?
Svůj tip společně s kontaktními údaji odevzdejte v prodejně arena Brumlovka
nejpozději do 16. července 2022. 3 tipující, kteří budou nejblíž získají poukaz na
20% slevu. Při shodném tipu rozhodne o vítězích dřívější datum.
Pravidla soutěže nalezete na https://www.arenashop.cz/pravidla-tipovacky/
PRODEJNA ARENA BRUMLOVKA
• pondělí – pátek 10:00 - 19:00 hod.
• sobota 10 - 16:00 hod.
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Olivka

GENIUS Kindergarten
přijímá děti od 2 let i přípravné třídy do ZŠ
Zodpovědný, empatický, sebevědomý, pracovitý, estetický, mentálně odolný,
motivovaný, kreativní, všestranně vzdělaný a sociálně kompetentní. V těchto
hodnotách jsou vzdělávány děti v bilingvních mateřských školách GENIUS
Kindergarten a základní škole GENIUS School. Ve školách, které věří, že každé dítě
se rodí s výjimečným potenciálem a cílem školy je ho odhalit a rozvíjet.
Od září 2022 mezinárodní mateřská škola GENIUS Kindergarten otevírá i na
Brumlovce v budově Olivky a vy máte jedinečnou příležitost být u toho. 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.

Dny otevřených dveří, 23. srpna od 14:00 - 18:00 hod. Přijďte se podívat do
prostor česko-anglické mateřské školy GENIUS Kindergarten, která otevírá
v prostorách Olivky už 1. září 2022. Seznámíte se s týmem školy a pro děti
zde bude připravený zábavný program.

Dny otevřených dveří
23. srpna od 14:00 - 18:00 hod.

Fb

Ins

genius-school.cz

Budova B

KITSTORE:
Odměna nejen pro
jedničkáře…
Přijďte ve čtvrtek 30. června 2022 do prodejny KITSTORE a když předložíte
vaše vysvědčení dostanete malý dárek. Akce platí pro prvních 100 školáků.
A pokud předložíte vysvědčení se samými jedničkami, obdržíte mimořádnou
slevu 5 % na váš nákup.
Navíc si můžete na prodejně prohlédnout sběratelský model nejznámějšího
parníku v dějinách - TITANIC. Od doby, kdy Titanic v roce 1912 vyplul na svou
první a zároveň poslední cestu, uchvacuje toto plavidlo fantazii lidí po celém
světě. Nyní mu můžete vzdát hold díky kolosálnímu sběratelskému LEGO®
modelu Titanic.
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Budova G

Avatar VR Park
prodlužuje na léto
otevírací dobu
Herna virtuální reality Avatar VR Park prodlužuje od 1. července 2022 provozní
dobu. Po celé prázdniny bude otevřeno od pondělí do neděle od 10:00
do 20:00 hod. (resp. do 22:00 hod. po předchozí rezervaci).
Využijte možnost posezení na pracovní schůzce s dobrou kávou v klimatizovaném
prostoru nebo na krásné zahradě ve vnitrobloku Budovy G. Případně se stavte
s kolegy po práci na hodinku relaxu strávenou při tajemné únikovce nebo třeba
soutěží v některé z multiplayerových her. Vždyť léto je časem zábavy!
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Budova B

Na letní drinky
do Zrna zrnka
Zrno zrnko není jen pekárna kde si můžete dát úžasné skořicové šneky nebo
třeba moravské koláče s jahodami.
V létě nabízí i celou paletu ledových drinků, třeba cold brew – což je pomalu
a za studena extrahovaná káva, dále espresso on the rocks nebo ice latté.
Kromě kávových nápojů v Zrno podávají i domácí limonádu s kousky jahod nebo
manga a na cestu z práce i gin tonic či aperol spritz!
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Budova G

Catermat vás zve
na letní grilování!
Užijte si letní atmosféru v uzavřené zahradě přímo v areálu Brumlovka.
Catermat, který se nedávno přestěhoval do Budovy G (roh Michelské a Baarovy
ulice), pro vás připraví perfektní letní grilování včetně možnosti zapůjčení
i plážových lehátek a piknikových dek. Prostě letní grilování, tak jak má být!
Vaše poptávky posílejte na catermat@catermat.com
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Delta

Turnovská pivnice
Brumlovka
Na červnovém letním festivalu na Brumlovce představili zástupci Měšťanského
pivovaru Turnov novou restauraci zapadající do konceptu sítě restaurací
Turnovská pivnice. Plánované otevření restaurace na Brumlovce připadá na
konec léta. 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.
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Filadelfie

Připravte se na
léto v dm. Chraňte
svou pleť.
Sluneční paprsky dodávají pleti nejen krásné opálení, ale mohou ji
i bolestivě spálit. Vysokou ochranu poskytnou opalovací krémy od
SUNDANCE s OF 50 a 50+
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Budova Brumlovka

Nejkvalitnější péče
pro váš automobil
nyní i o víkendu
Automyčka Collection rozšiřuje otevírací dobu i na víkendy. Nyní tak můžete
hýčkat svého plechového miláčka ve všední dny od 8:00 do 20:00 hod. nebo
o víkendu od 9:00 do 17:00 hod.
Autokosmetické centrum zajišťujeme vysoký komfort nabízených služeb
v oblasti ručního mytí a čištění vozidla. Prioritou je, aby zákazníci byli maximálně
spokojeni s nabízenými kompletními službami. Automyčka Collection je držitelem
certifikátu na odborné použití autokosmetiky Fraber.
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Filadelfie

Snadné přípravy
na dovolenou
s We Hate Ironing
Příprava oblečení na vaši příští dovolenou nikdy nebyla snadnější.
Díky službám online čistírny můžete starosti s praním a žehlením nechat
na ostatních.
Ve We Hate Ironing vám dokonce oblečení poskládají do úhledných komínků
v praktických recyklovaných sáčcích, takže ho stačí jen naskládat do kufru
a vyrazit na cestu. Pokud prádlo nechcete dostat standardně pověšené
na ramínku, stačí to uvést do poznámky v objednávce. Služba skládání prádla
je zcela zdarma.
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Beta

ASKO:
produktové tipy
Kombinovaná chladnička ASKO RFN2826S nabízí 445 l úložného prostoru,
z toho 318 pro chlazení a 127 l pro mrazení. Pod designovým zevnějškem
robustního spotřebiče tluče skandinávské srdce, inspirované severským
vnímáním krásy i lásky k přírodě a lidem. O to, aby uložené potraviny zůstaly
dlouho čerstvé, se postará adaptivní technologie spolu s rovnoměrnou distribucí
vzduchu o ideální teplotě a vlhkosti, optimální vlhkost automaticky udržují
i speciální prostorné zásuvky. Pocit komfortu a luxusu umocňuje i integrovaný
výrobník ledu, a také dokonalé řemeslné provedení z odolných materiálů,
hladký chod i bezchybné osvětlení každého koutu i zásuvky spotřebiče. Nechybí
mrazicí zásuvka a konvertibilní zásuvka s plynulou regulací teploty, která poslouží
jako chladnička, nulová zóna nebo také plnohodnotná mraznička.
Ideálně ji doplňuje stejně velkorysá kombinovaná chladnička ASKO RWFN2826S
s integrovanou vinotékou se dvěma individuálně nastavitelnými teplotami,
aby si vaše uložená vína uchovala jedinečnou chuť i charakter. Spotřebiče jsou
k vidění v designovém showroomu ASKO v Praze.
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Brumlovka

Kantýny na Brumlovce
Zaměstnanecké stravování je stále velmi oblíbenou a využívanou možností,
kde se kvalitně a za rozumný peníz najíst. Vzhledem k uzavření kantýny v budově
Beta vám přinášíme přehled alternativ, které stojí za to navštívit.
Cantina & Café La Fresca
Budova Filadelfie, Želetavská 1525/1, Praha 4
PO–PÁ 7:30–15:30 hod.
Denní menu: cantina-lafresca.cz/menu/brumlovka
Lunchbox.cz/SFood
Budova Alpha, Vyskočilova 1461/2a, Praha 4
PO–PÁ 7:30–15:00 hod.
Denní menu: sfood.cz/alpha
Lunchbox.cz/SFood
Budova Delta, Za Brumlovkou 1559/5, Praha 4
PO–PÁ 7:30–15:00 hod.
Denní menu: sfood.cz/delta
Perfect Canteen MONETA Money Bank
Budova A, Vyskočilova 1442/1b, Praha 4
PO–PÁ 8:00–16:00 hod.
Denní menu: perfectcanteen.cz/nase-kantyny/moneta-money-bank
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aktuálně.
Brumlovka

Úprava jízdních řádů
kyvadlové dopravy
od 1. července 2022
Od začátku léta dochází k úpravě jízdních řádů linek BB1 a BB2 kyvadlové dopravy
mezi stanicí Budějovická a Brumlovkou (stanice Brumlovka, Delta, Filadelfie).
Nový jízdní řád naleznete ZDE.
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Úprava jízdních
řádů BB1 a BB2

