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KYVADLOVÁ DOPRAVA v BB Centru 
posílena o dva nové elektrobusy 
Od středy 3. 2. 2016 se můžete svézt na trasách pravidelných linek BB1 a BB2 ve dvou 
zbrusu nových elektrobusech (do této doby zde jezdily tři dieslové autobusy, nyní 
zajišťují provoz dva elektrobusy a dva diesely). Jedná se o jedny z prvních elektrobusů 
nasazených do ostrého provozu v pražské hromadné dopravě. Elektrobusy jsou 
společným projektem společností PASSERINVEST GROUP, Skupiny ČEZ a dopravní 
společnosti ARRIVA. Díky tomuto kroku jezdí linky častěji než dříve, další výhodou je 
také šetrnost k životnímu prostředí a velmi nízká hlučnost.

Aktuální jízdní řád ke stažení ZDE. 

UNIQUE ORIGINAL RESTAURANT: 
moderní česká restaurace
V budově DELTA, přímo na rohu ulic Václava Sedláčka a Vyskočilova, je od minulého týdne 
otevřena nová restaurace s názvem Unique Original Restaurant, která nabízí moderní 
českou kuchyni.  Na výběr je vždy pět hlavních jídel, jeden salát, dvě polévky a také 
tzv. business lunch, který zahrnuje předkrm, polévku a hlavní jídlo. Vše je připravováno 
z kvalitních a čerstvých surovin.

Rezervace na tel. č.: 702 180 348 nebo na e-mailu: booking@unique-restaurant.cz.

Budova DELTA
www.unique-restaurant.cz

BB Centrum
www.bbcentrum.cz

KnihoBudka v Baarově parku 
(nejen) pro zamilované
Od svatého Valentýna až do konce února převažují v KnihoBudce knihy zejména 
s romantickou tematikou. Na své si přijdou čtenářky jak červené knihovny, tak 
i skutečných životních příběhů.

Pravidla používání KnihoBudky zůstávají stejná. Čtenáři si mohou bezplatně vypůjčit 
a odnést jakoukoliv knihu dle vlastního výběru. A pokud chtějí, mohou naopak 
KnihoBudku obohatit o výtisk z vlastní knihovny a podělit se tak o něj s ostatními 
nadšenci.

BB Centrum
www.bbcentrum.cz
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PERFECT CANTEEN:  
pestrá nabídka obědových menu  
Nedávno otevřená jídelna Perfect Canteen v Budově B nabízí svým zákazníkům pestré 
obědové menu. Kvalita a čerstvost surovin ve spojení s vyškoleným profesionálním 
týmem kuchařů zaručuje chutný oběd za rozumnou cenu (ceny se pohybují od 75 Kč). 
Vybírat je možné ze široké škály pokrmů, které jsou rozděleny tak, aby si každý 
pochutnal:
Česká klasika – tradiční český pokrm z poctivých surovin 
Fit a v kondici – zaměřující se na zdravý životní styl 
Mezinárodní kuchyně – světové pokrmy v původní receptuře 
Pokrm šéfkuchaře – doporučená delikatesa
Týdenní menu najdete ZDE.

SOBOTNÍ HLÍDÁNÍ dětí  
v koutku Moje Bublinky
Chcete si jít v sobotu zacvičit, dojít na nákupy nebo si jen odpočinout? Máte možnost! Dětský 
koutek Moje Bublinky rozšířil pevnou otevírací dobu i na sobotu od 9.00 do 13.00 hodin. 
Koutek je připraven pohlídat děti i mimo tento čas či v neděli, stačí zavolat a domluvit se. 

Více informací se dozvíte přímo v dětském koutku, na webových stránkách  
nebo na tel. č.: 601 556 385.

Budova BRUMLOVKA
www.mojebublinky.cz

Budova B
www.perfectcanteen.cz

UROSANTÉ: fyzioterapie a rehabilitace
Urosanté, soukromé zdravotnické zařízení v BB Centru, rozšířilo od února tohoto roku své 
služby také o fyzioterapii a rehabilitaci (každé pondělí vždy od 14.00 do 18.00 hod.).

Objednávejte se na tel. č.: 212 12 12 12 nebo na e-mailu: info@urosante.cz.

Residence BB Centrum
www.urosante.cz
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