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Ulice Želetavská – zóna
s omezenou rychlostí.
Kdo má přednost?
Přecházíte na své cestě do práce ulici Želetavskou a žádné z aut vám nedá
přednost? Anebo naopak projíždíte svým automobilem touto komunikací
a kličkujete mezi přecházejícími chodci? Kdo má v tomto případě přednost?
V době před úpravou ulice Želetavská jsme byli denně svědky přestupků
chodců, kteří přecházeli mimo vyznačená místa. V rámci revitalizace
jsme se proto rozhodli umožnit zde volnější pohyb chodců. Abychom
zajistili bezpečné soužití chodců a řidičů, snížili jsme povolenou rychlost
automobilů na 30 km/h a exponovaná místa vozovky jsme navíc odlišili
výškově i opticky změnou použitého materiálu.
V zóně 30 tedy mají stále přednost automobily, avšak očekává
se vzájemná ohleduplnost. Stavební úpravy komunikace ani úprava
dopravního značení nezbavila chodce ani řidiče povinnost chovat se tak,
aby neohrozili sebe či ostatní účastníky silničního provozu.
V Želetavské ulici byly vyhrazeny i zálivy ke krátkému parkování
kurýrů. Pokud jsou tato místa obsazena, mohou kurýři či dodavatelé
využít veřejný parking, který je na 15´ zdarma.
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Proč a jak začít
se skialpy?
KDY: středa, 6. října 2021, od 17:30 hod.
KDE: Coffee Perk, budova Brumlovka, Vyskočilova 1100/2
Milujete hory a rádi poznáváte nová místa? Seznamte se se skimo nebo-li
skialpy! Ty přináší nový rozměr zimní turistiky a jsou výbornou alternativou
pro běžce. Dozvíme 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 nás provede blogger, vášnivý běžec a milovník skialpu
Michal z Running2.cz, výbavu k praktické ukázce připravuje Sanasport.

PROČ A JAK ZAČÍT
SE SKIALPY?
Organizátor akce, společnost Passerinvest Group, a.s., bude na této akci pořizovat
fotografický a audiovizuální záznam.

Cultural and sport events
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Cestovatelský večer:
Za krásami Apeninského
poloostrova
KDY: středa, 13. října 2021, od 17:30 hod.
KDE: Sommellerie, budova Filadelfie, Želetavská 1525/1
Společně s fotografkou a cestovatelkou Janou Kupčákovou se vydáme

CESTOVATELSKÝ
VEČER

po památkách známých i méně známých míst, projdeme se pitoreskními
uličkami historických měst, ochutnáme něco málo z tradiční kuchyně,
navštívíme staré rybářské přístavy, barevná tržiště a řadu kouzelných
ostrůvků. Vyšplháme na jednu z nejaktivnějších sopek na světě
a projedeme se po liduprázdných plážích, které patří k těm nejkrásnějším
ve Středomoří.

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

Cultural and sport events
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Podzimní
polévkování
KDY: čtvrtek, 14. října 2021, od 11:00 do 14:00 hod.
KDE: Náměstí Brumlovka, Vyskočilova 1100/2
Vydatná polévka prostě k podzimu patří. Po roční pauze opět ochutnáme
to nejlepší, co festival polévek nabídne. Na co se můžeme těšit? Na tradiční
české, zeleninové, krémové, hutné luštěninové i pikantní asijské polévky.
Už máte vybráno, nebo se necháte inspirovat až na místě dle vůní?
O příjemnou atmosféru se během poledního programu postará i hudební
doprovod.

PODZIMNÍ
POLÉVKOVÁNÍ
NA NÁMĚSTÍ BRUMLOVKA
Organizátor akce, společnost Passerinvest Group, a.s., bude na této akci pořizovat
fotografický a audiovizuální záznam.

Cultural and sport events
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Co nás mohou o pohybu
naučit děti? Vývojová
kineziologie pro dospělé
KDY: středa, 20. října 2021, od 18:00 hod.
KDE: Společenské centrum Bethany, Za Brumlovkou 1519/4
CENA: 100 Kč, členové Balance Clubu Brumlovka a BB Centrum Klubu ZDARMA
Zákonitosti, dle kterých dítě již od narození rozvíjí svoje pohybové

CO NÁS MOHOU O
POHYBU NAUČIT DĚTI?
Organizátor akce, společnost Passerinvest Group, a.s., bude na této akci pořizovat
fotografický a audiovizuální záznam.

dovednosti, jsou skvělým vodítkem při snaze pochopit, jak se chová tělo
dospělého jedince v reakci na sportovní nebo pracovní zátěž. Balance
Club Brumlovka ve spolupráci s katedrou fyzioterapie FTVS UK si pro nás
připravili seminář vývojové kineziologie, který je vhodný pro každého, kdo
se rád nechá inspirovat přirozeným motorickým vývojem člověka pro svá
cvičení či trénink.
Přednáší:
PhDr. Tereza Nováková, PhD., vedoucí katedry fyzioterapie FTVS UK

Cultural and sport events
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Taneční na Brumlovce
KDY: středa, 20. října 2021, lekce od 19:00 hod., tančírna od 20:00 hod.
KDE: Sommellerie, budova Filadelfie, Želetavská 1525/1
Oblíbili jste si lekce taneční, které jsme v létě pořádali na Náměstí
Brumlovka? Nepřijdete o ně ani v chladnějším počasí, jen je přesuneme
do sucha a tepla obchodní pasáže budovy Filadelfie. V učení bude k naší
velké radosti pokračovat Lenka Nora Návorková, kterou budeme moci od
října opět vídat na obrazovkách České televize v pořadu Stardance, když
hvězdy tančí, tentokráte po boku Miraie Navrátila.
Tento měsíc na nás čeká kubánské MAMBO, velmi jednoduchý
latinskoamerický tanec, který má hodně společného s chachou, rumbou
a salsou. Ostych a obavy nechte doma, Lenka vás choreografii naučí.
A pokud vám hodinová lekce bude připadat krátká, zůstat tančit můžete
až do 22:00 hod. Můžete improvizovat, nebo procvičit to, co jste se v létě
naučili.

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

Cultural and sport events
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REPRÍZOVAT
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NA FB PROFILU
BB CENTRA

česky

Online Webcast:
Hovory z Brumlovky
KDY: středa, 27. října 2021, 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: Radek Mráz

ONLINE WEBCAST

HOVORY Z
BRUMLOVKY
Cultural and sport events

Současný generální ředitel a předseda představenstva bezpečnostní
agentury G4S získal inženýrský titul na Mendelově univerzitě v Brně.
Přes 8 let působil ve společnosti UPS, kde vybrousil své manažerské
a obchodní dovednosti až na pozici obchodního ředitele pro ČR, SR
a Maďarsko. V G4S pracuje od roku 2018, od dubna 2020 pak jako
generální ředitel. V životě jej kromě narození dětí nejvíce inspirovala
a ovlivnila cesta kolem světa. Se svou manželkou na ní projel celkem
30 státu na 4 kontinentech a trvala přesně 365 dní.
Rozhovorem provází Eduard Forejt.
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Sportovní aktivity
na Brumlovce
Na podzim budeme pokračovat i ve „venkovních“ sportovních aktivitách.
Při józe bychom asi ráno už přimrzli k podložce, proto se přesuneme
do vnitřních prostor budovy Alpha. U běhu chlad ani deštivé počasí nevadí.
To se přeci zahřejeme pohybem!
BĚŽECKÉ LEKCE S PUMOU

PODZIM 2021
BĚHÁME STÁLE VENKU

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
KDY: každý čtvrtek od 7:00 hod.
KDE: budova Alpha, Vyskočilova 1461/2a
Klasická lekce jógy pro začátečníky i pokročilé všech věkových kategorií
s Danielou Bacíkovou. Nutná vlastní cvičební podložka.
Rezervace není třeba. Aktuální informace naleznete na FB profilu
Brumlovka. Lekce budou probíhat v souladu s platnými vládními
opatřeními.
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PŘESOUVÁME SE DO
VNITŘNÍCH PROSTOR

Budova B

FLEKSI:
Dáváme vám prostor
SETKÁVAT SE
V administrativní Budově B budou v listopadu letošního roku otevřeny
zcela nové flexibilní kanceláře a coworkingové prostory s názvem FLEKSI.
Projekt bude nabízet i jednací místnosti k jednorázovému i dlouhodobému
využívání pro jednání a schůzky s obchodními partnery nebo klienty. Plně
vybavené variabilní zasedací místnosti jsou s kapacitou až 70 osob.
V případě zájmu o bližší informace kontaktujte tým FLEKSI na 720 730 000,
info@fleksi.cz
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Budova B

Brumlovku provoní
pečivo ze ZRNA ZRNKA
Až pojedete v úterý 12. října do práce, pravděpodobně vás pošimrá lahodná
vůně čerstvého pečiva linoucí se z řemeslné pekárny ZRNO ZRNKO. Ten
den totiž poprvé vytáhnou čerstvé pečivo ze svých pecí v nové pobočce na
Brumlovce – v Budově B.
Pekárna používá jen ty nejkvalitnější suroviny a peče tradičně, poctivě a v
souladu s moderními výživovými trendy.
A na co se můžete těšit?
• řemeslný chleba ze 4 druhů mouky, 12 hodin v chladu kynutý
• bagety jako z francouzské boulangerie
• české a moravské koláče zadělané máslem a mlékem, jako to dělaly naše
babičky
Určitě si pochutnáte! My už vyzkoušeli.
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CUKRÁRNA
HÁJEK HÁJKOVÁ:
Bezlepkové mlsání
Pokud jste vy nebo někdo ve vašem okolí celiakem, nebo se snažíte
ve své dietě vynechat mouku, ale rádi si zamlsáte, bezlepkové cukroví
je tou správnou volbou, jak uspokojit chuťové buňky a vyhnout
se nepříjemným potížím. Cukrárna Hájek Hájková nyní přichází s nabídkou
i bezlepkových variant oblíbených dortů a rolád. Přijďte ochutnat.
Dorty:

Rolády:

• Míša

• Čokoládová

• Čokoládový Míša

• Kokosová

• Jogurtovo-krémový
• Banánový
• Mangový

• Oříšková
• Višňová

• Tiramisu
• Maxi King
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Filadelfie

Tlap ´s Coffee v bílé
čokoládě
Novinkou a vlastní inovací se nyní může pochlubit kavárna Tlap´s Coffee.
Spojili výběrovou kávu z pražské pražírny Respekt coffee s bílou čokoládou
z čokoládovny Janek z Uherského Brodu. Vybrat správnou kávu, metodu
zpracování a styl pražení pro dosažení vyváženosti mezi sladkou a hořkou
chutí byl dlouhý a náročný proces, ale povedlo se.
O výsledku se přesvědčte sami přímo v espresso baru, kde jsou zrnka
k zakoupení.
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Aplha a Filadelfie

Pear Phad Thai Salad

PuzzleSalads
představuje svou
podzimní nabídku
Novinkou a podzimní hvězdou v PuzzleSalads je salát plný síly, Pear Phad
Thai Salad, který vás „nakopne“ svojí nezaměnitelnou chutí. Kombinace
pikantního kuřecího masa, mungo výhonků, hrušky, chilli, mrkve, čínského
zelí s rýžovými nudlemi a ledovým salátem, posypané smaženou cibulkou
a arašídy s dresingem Phad Thai.
Na přání zákazníků se vrací oblíbený Double Pumpkin Bowl, kde má
hlavní slovo máslová dýně, pikantní batáty, edamame, cizna a brokolice
na polštáři z bamati rýže, posypaná dýňovými semínky, chilli a koriandrem.
Krásný podzim všem.

Double Pumpkin Bowl
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Bomton:
Buďte na schůzku
vždy upravená a šik
Dámy, máte na Brumlovce důležitou pracovní schůzku, jednání nebo
se chystáte na večerní slavnostní událost? Rády byste vypadaly skvěle
a cítily se sebevědomě? Kadeřníci a kadeřnice z Bomton studia Brumlovka
se postarají o váš účes. Využijte nyní časově neomezené nabídky foukané
za zvýhodněnou cenu 450 Kč a buďte hlavní hvězdou programu.
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Beta

Koncept péče
o prádlo podle ASKO
Pračky bez lapačů nečistot, chvění i hluku, sušičky a sušicí skříně i pro
velmi citlivé prádlo. A k tomu celá řada diskrétně ukrytých pomocníků, kteří
nezabírají místo na podlaze, ale přitom jsou kdykoliv k dispozici. Exkluzivní
spotřebiče skandinávské značky ASKO určené do prádelny upoutají už
na první pohled nepřehlédnutelným designem a špičkovým provedením.
V dokonalé minimalistické formě skrývají i mnohá inovativní řešení,
která používají profesionální provozy. Ucelený koncept péče o prádlo
s nejprestižnějším mezinárodním oceněním za design a funkčnost –
Red Dot Best of the Best – už je k již k vidění v designovém showroomu
ASKO v budově Beta.
Spotřebiče se dají pořídit buď za jednorázovou úhradu, nebo jako součást
prémiové služby Comfort Program s měsíčními platbami po dobu jejich
plánovaného užívání. Tato služba zahrnuje i nadstandardní odborné
poradenství při používání spotřebičů i každodenní asistenci při řešení
nečekaných situací.

Yt

Ins

cz.asko.com

Budova Brumlovka

Chcete se zbavit
nevýhodných úvěrů?
Refinancujte!
Pokud vaše domácnost patří k těm, které mají sjednáno vícero půjček,
pak mají nejspíš různé splátky, úrokové sazby, různou dobu splácení
i odlišný den splácení. Je dost pravděpodobné, že některé z nich jsou pro
vás nevýhodné a zbytečně zatěžují váš rodinný rozpočet. Řešení nabízí
konsolidace, čili sloučení všech úvěrů do jednoho.
V čem vám konsolidace pomůže:
• budete splácet jen jeden úvěr
• každý měsíc vás čeká jen jedna splátka v jeden den
• získáte nižší splátku, než je součet splátek vašich současných úvěrů
• odpadnou poplatky za vedení a splácení jednotlivých úvěrů
• sníží se celkové náklady na splácení, čímž se dost uleví vašemu
rodinnému rozpočtu
S konsolidací úvěrů vám rádi pomohou odborníci v OK POINTu Brumlovka.
Na čísle 242 486 328 si s nimi můžete sjednat schůzku buď on-line, nebo
osobně za dodržení všech hygienických pravidel. OK POINT je otevřený
v následujících časech:
• pondělí: 8:30 – 18:00 hod.

• úterý, čtvrtek: 9:00 – 17:00 hod.

• středa: 8:30 – 17:00 hod.

• pátek: 9:00 – 15:00 hod.
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drogerie dm
Co potřebuji, chci
co nejdříve
S novou možností expresního vyzvednutí můžete nyní nakoupit ve vaší
dm prodejně ještě pohodlněji, snadněji a rychleji. Nakupte jednoduše
na dm.cz a jako způsob doručení zvolte expresní vyzvednutí. Nejdéle do
3h od zaplacení objednávky si ji můžete vyzvednout ve své oblíbené
prodejně dm v budově Filadelfie.
Tato možnost dodání zboží nabízí udržitelnou alternativu, která šetří obaly
i životní prostředí.
Expresní dodání je pro zaregistrované zákazníky v dm online shopu vždy
zdarma.
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Staňte se přímými
odběrateli měsíčníku
eCity
Chcete být mezi prvními, kdo se dozví o aktuálním dění zde na Brumlovce?
Pokud vás zajímají sportovní či kulturní akce, rádi byste si nakoupili
na trzích nebo se necháváte inspirovat prezentovanou nabídkou
gastronomických zážitků a takové věci rádi plánujete, zaregistrujte
svou emailovou adresu ZDE a buďte v obraze s předstihem.
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