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BB Centrum

Newsletter
BB Centra Vás vítá
v novém – eCity
je tady!
Nadchází jaro. Dny se prodlužují, příroda se probouzí, sluneční paprsky
těší každého z nás a pro někoho se jedná o nejkrásnější období vůbec. Jaro
je období plné změn. A to změn k lepšímu. Proto i náš areálový magazín
dostal nový impuls – nový kabát – vylepšenou grafickou podobu a dokonce
nový název, se kterým je zároveň spojena i změna názvu newsletteru.
Ten je pravidelným měsíčním doplněním aktualit a novinek.
Jaro v BB Centru vás tedy vítá novým BB Centrum City magazínem a jeho
doprovodným newsletterem eCity. Doufáme, že naše novinky přijmete
s potěšením, rychle si na ně zvyknete a budou se vám líbit stejně jako nám.
Na viděnou v BB Centru!
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Náměstí Brumlovka

Jarní polévkování
v BB Centru
KDY: čtvrtek, 14. března 2019 (11:00 – 18:00 hodin)
KDE: Náměstí Brumlovka
Na jarním polévkování na Náměstí Brumlovka ochutnáte nejen tradiční
polévky jako gulášovku, vývar, zelnou či kulajdu, ale také polévky z celého
světa – vietnamské Pho Bo, indický Dhál, ruský boršč nebo japonské miso
a další.
Během celého dne pro vás bude připraven bohatý kulturní program,
hudební vystoupení a pro děti kreativní dílničky.
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Budova BETA

Seznamte se
prosím… Speed
dating v BB Centru
KDY: 20. března 2019 / 19:00 – 21:00 hodin (ženy 25-35 let; muži 29-39 let)
27. března 2019 / 19:00 – 21:00 hodin (ženy 33-43 let; muži 38-48 let)
KDE: Restaurace KOBE, areál BB Centrum (Vyskočilova 1481/4, Praha 4, 140 00)
Jaro klepe na dveře a s ním nám nastanou i nové možnosti trávení volného
času… procházky, sport v přírodě či různé výlety. Chybí vám na podobné
akce vhodný protějšek? Nečekejte jen na náhodu, zkuste se seznámit
u nás v BB Centru prostřednictvím takzvaného Speed datingu, při kterém
si můžete dát rychlé čtyřminutové rande s několika různými protějšky
a poznat, kdo by se k vám nejlépe hodil.
Zvýhodněné vstupné 200 Kč. REZERVACE na www.randemotyl.cz
Pro zvýhodněné vstupné nutno zadat při registraci kód akce „PROMO“.
• 18:30 Registrace, občerstvení
• 19:00 Začátek akce
• 21:00 Ukončení akce
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Náměstí Brumlovka

BB Centrum
vítá jaro
KDY: čtvrtek, 21. března 2019 (11:00 – 18:00 hodin)
KDE: Náměstí Brumlovka
Zima slábne, dny se prodlužují, Slunce se nám ukazuje stále více – jaro je za
rohem! Pojďte jeho příchod oslavit spolu s námi.
Srdečně vás zveme na Náměstí Brumlovka, kde můžete ochutnat celou
řadu svěžích dobrot od jarních limonád, domácích marmelád nebo
vynikajícího domácího pečiva. Těšit se můžete i na sezonní ovoce
a zeleninu. Během celého dne pro vás bude připraven bohatý kulturní
program a hudební vystoupení.
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Budova ALPHA

Výstava „Proměny
100 let očima
fotografů“
KDY: 18. 3. – 22. 4. 2019, denně od 7:00–18:00 hod.
KDE: Budova Alpha, Vyskočilova 1461/2a, Praha 4 (vstup přímo ze zastávky
autobusu Brumlovka)

Putovní výstava historických fotografií připravená ve spolupráci s národním
informačním a poradenským střediskem NIPOS k letošnímu 100. výročí
založení Československa. Deset fotografických panelů přibližuje jednotlivé
úseky stoleté historie soustředěné okolo jednoho rozhodujícího okamžiku
– mezníku: vznik samostatné republiky, mnichovské události, konec druhé
světové války, únorový převrat, pražské jaro a invaze vojsk Varšavské
smlouvy, protestní smrt Jana Palacha, vznik Charty 77 a pohřeb filosofa
Jana Patočky, sametová revoluce a nový život v demokracii. Zobrazují nejen
dramatické chvíle a osoby s daným obdobím spjaté, ale především se snaží
zachytit atmosféru doby, proměny prostředí a životního stylu, poetiku
každodennosti.
Vstup zdarma.
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Budova DELTA

Nový Microsoft
Coworking Space
Microsoft otevírá nové coworkingové prostory ve svých kancelářích
v budově DELTA. Od 6. března 2019 je možné si zdarma zarezervovat jedno
ze šesti pracovních míst v Microsoft zákaznické zóně.
Pracujete v začínajícím startupu, který má více nápadů než prostoru?
Hledáte místo, kde je možné se potkat s obchodními i technickými experty,
kteří vás posunou dál? Máte zájem o mentoring?
Zarezervujte si svůj pracovní stůl na adrese aka.ms/coworkingbooking
a přijďte využít všechny možnosti, které vám nový Microsoft Coworking
Space v BB Centru nabízí.
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Budova BRUMLOVKA

Balance Clubu
Brumlovka slaví
12 let pohybem
Balance Club Brumlovka slaví jako tradičně své narozeniny pohybem.
Zapište si do svých diářů datum 30. března. V tento den se můžete těšit
na nabitý program skupinových lekcí, doprovodný program a také drobné
občerstvení.
Členové mají vstup zdarma, cena pro nečleny je 450 Kč. Zaměstnanci
společností v BB Centru mají v Balance Clubu Brumlovka zvýhodněné
podmínky členství.
Pro více informací kontaktujte naše Klientské centrum +420 234 749 810
nebo info@balanceclub.cz.
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Residence BB Centrum

Březnová akce
na kosmetiku
KLORANE v Lékárně
BB Centrum:
2 +1 zdarma
Během celého března si pro vás v Lékárně BB Centrum připravili akci 2+1
na výrobky francouzské kosmetiky Pierre Fabre KLORANE. Jedná se o
produkty péče o vlasy, péče o tělo nebo o dětskou pokožku. Při nákupu
třech výrobků dostanete ten nejlevnější zcela zdarma.
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Budova BETA

Costa Coffee:
Matcha-anýz Flat
White… Káva s chutí
Japonska
Ochutnejte nápoj, ve kterém se spojuje skvěle vyvážený poměr kávy
a mléka v kombinaci chuti čaje matcha a sladce kořeněného anýzu.
Znamená to tři dávky kvalitního espressa „cortissimo“ doplněné matchou,
anýzem, černým čajem, pepřem a třtinovým cukrem a to vše dolité teplým
mlékem se sametově jemnou pěnou. Směs čajů a koření neobsahuje lepek
ani laktózu, veškeré přísady v nápoji jsou v BIO kvalitě, s certifikátem
fairtrade a vhodné pro vegany.
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Budova BETA

Drogerie Teta nabízí
jarní výživu pro pleť
i rty
Barevné balzámy do kapsy, kabely či kabelky. Pečují, hydratují
a nádherně voní. Vybírejte ze spousty barev a užívejte si neodolatelnou
vůni čokolády, kokosu nebo svěží vůni jahod či exotického ovoce.
Za příjemných 59,90 Kč/ks. I pleťové kapsle vám dopřejí intenzivní péči.
Ať už máte zájem o detox po zimě nebo bojujete proti vráskám.
Výživné kapsle za 49,90 Kč/ks udělají vaší pleti velkou službu.
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Budova BRUMLOVKA

Nová kolekce
VENICE BEACH
jaro/léto 2019
v NIVOSPORTU
na Brumlovce
Přijďte si vybrat kvalitní sportovní outfit, který je stylový nejen při
tréninku. Nová kolekce VENICE BEACH se zaměřuje především na
komfort a funkci. Módní vzory a potisky, jemné i zářivé barvy... Vysoce
kvalitní materiály s funkcí Dryness a perfektní provedení nabízí
komfort každé ženě nejen při sportu. V nabídce jsou tílka se všitou
podprsenkou, modely vhodné k vrstvení, různé délky a barevné provedení
legín… Novinkou letošní kolekce jsou modely ve velikosti 44–50.
Vychutnejte si sport v novém outfitu od Venice Beach a buďte ve formě!
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Budova BETA

GTH Catering
zve na maďarské
speciality
KDY: úterý 12. 3. 2019
Restaurace

GTH

Catering

zve

na

Den

maďarské

kuchyně.

Pochutnejte si na specialitách oblíbené kuchyně „v rytmu čardáše“.
Snídaně:
čerstvý chléb s budapešťskou pomazánkou s jarní cibulkou
Polévka:
maďarská fazolová
Celodenní menu:
maďarské lečo s pikantní klobásou, vařené brambory
maďarský kuřecí paprikáš, houskové knedlíky
pravý maďarský guláš z hovězího masa s noky
minutka: telecí medailonky po bakoňsku, divoká rýže
teplý pult: sedmihradské zelí, maďarské brambory

gth.cz

