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Podpořte Baarův park v soutěži Park
roku 2017!
Jedna z nejkrásnějších částí BB Centra, Baarův park, který se rozprostírá mezi převážně
obytnou zástavbou ohraničenou ulicemi Baarova a Želetavská, soutěží letos s dalšími
dvanácti parky z celé České republiky o cenu Park roku. Kromě ocenění odborné poroty
může park získat i Cenu veřejnosti. Hlasující může dát svůj hlas i více parkům a přidělit
parku dle svého uvážení jednu, dvě nebo tři hvězdičky.
Hlasovat můžete do 4. 10.2017 na www.parkroku.cz.
www.bbcentrum.cz

Dobrý skutek místo oběda!
Ve středu 18. 10. 2017 se v prodejně šperků JK Jitka Kudláčková v budově FILADELFIE
uskuteční slavnostní křest charitativního kalendáře se šperky stejnojmenné značky.
Kalendář si můžete zakoupit za cenu 299 Kč kdykoliv v prodejně či na www.jk.cz, nicméně
pokud přijdete v den křtu během obědové pauzy (11:30-13:00 hod.), získáte navíc i podpis
a společnou fotografii s hlavními aktérkami kalendáře Gabrielou Laškovou a Hankou
Kynychovou. Koupí kalendáře přispějete na Nadační fond Hanky Kynychové, který
podporuje volnočasové aktivity dětí v dětských domovech a dále na projekt Česká krajina,
který se snaží o návrat motýlů do české přírody.
Speciální akce na vybrané modely hodinek a šperků.
Při návštěvě prodejny JK Jitka Kudláčková můžete také využít speciální akci a zakoupit
vybrané modely hodinek se slevou až 30 % a vybrané modely šperků se slevou až 25 %.
Akce trvá do 31. 10. 2017 nebo do vyprodání zásob.
Budova FILADELFIE
www.jk.cz

Pracujte naplno, ale nechte své oči
odpočívat!
Náš zrak je neustále vystaven působení škodlivého modrofialového světla. Smartphony,
tablety, počítače i televize jsou dnes sice neodmyslitelnou součástí našich životů, nicméně
znamenají pro oči velkou zátěž. Pro odpočinek vašich očí a zmírnění jejich únavy vyzkoušejte
speciální brýlové čočky určené pro práci s digitálními zařízeními – nyní nově v oční optice
Novus Optik v budově BRUMLOVKA.
Budova BRUMLOVKA
www.novusoptik.cz
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Adams Barbershop představuje nové
produkty pro péči o vousy
Pánové, dopřejte svým vousům kvalitní péči s novými oleji značky Azbane. Ty pomáhají
předcházet suché pokožce, revitalizovat suché vousy a podporovat jejich zdravý růst.
Výsledkem jsou vousy pozoruhodně měkké, poddajné a lesklé. Na výběr máte ze čtyř
druhů vůní.
Dámy, zajímavá inspirace třeba na vánoční dárek pro vaše vousáče, co říkáte

?!

Budova FILADELFIE
www.adams-barbershop.cz

Costa Coffee:
Nový druh kávy v limitované edici!
Zastavte se v oblíbené kavárně Costa Coffee v budově BETA a ochutnejte nový exkluzivní
druh kávy – 100% arabiku původem z Kolumbie. Báječně si ji vychutnáte v jakémkoliv vašem
oblíbeném kávovém nápoji:
Espresso: Květinovo-medová vůně vyvážená jedinečnou chutí karamelu
Americano: Káva voní lehce po karamelu a čerstvém pražení, chuť můžete vnímat coby
typickou hořkosladkou
Cappuccino: Jemné mandlové aroma linoucí se z kávového prstence příjemně doplňuje
hořkosladká a mléčná chuť
Flat white: Karamelovo-medové aroma s nadýchanou krémovou texturou
Kolumbijská 100% arabika je limitovaná edice, proto s ochutnávkou v Costa Coffee
neváhejte!
Budova BETA
www.costa-coffee.cz

KOBE FUSION RESTAURANT
– ideální prostor pro eventy
Uspořádejte v KOBE firemní večírek, oslavu narozenin kolegy nebo přijďte o víkendu s celou
rodinou! Kapacita restaurace je 150 míst včetně zahrádky. Pro vaše ratolesti je k dispozici
vybavený dětský koutek.
Pokrmy v KOBE se připravují z prvotřídních surovin, ochutnat můžete výborné steaky z Kobe
masa, burgery nebo vyhlášené sushi a další asijské speciality.
Otevírací doba: po–ne 11.00-23.00 hod.
REZERVACE: +420 222 232 134
Budova BETA
www.koberestaurants.cz
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Přijďte si do UGA pro pohlazení
babího léta
UGO Fresh bar v budově BETA připravil na babí léto pestrou nabídku drinků s typickým
ovocem pro toto období, jako jsou jablka, hrušky, švestky i ostružiny.
Přijďte ochutnat například podzimní hrušku odstředěnou s limetkou, sladkými brusinkami,
medem a kardamonem či temně fialové smoothie s borůvkami, ostružinami, banánem
a pomerančovou a jablečnou šťávou vonící po skořici. A co by to bylo za český podzim bez
švestek! Vyzkoušejte je netradičně s višněmi, jablky a badyánem. Hrušky si notují i s kozím
sýrem a brusinkami ve výborném wrapu.
Budova BETA
www.ugo.cz

Restaurant Unique představuje pestré
podzimní novinky:
Čerstvé ryby, steaky, moravská i zahraniční vína
Bonusovou kartu, díky které můžete získat oběd zdarma
Hudební večery především pro milovníky jazzu
Tematické večery a degustace vín

Budova DELTA
www.unique-restaurant.cz

Street Food Grill s Filipem Sajlerem
Přijďte si užít ukončení grilovací sezóny a pochutnat si na obědě přímo od Filipa Sajlera!
Kdy: 11. října 2017, od 11:00 hod.
Kde: před hlavním vchodem do budovy GAMMA (O2)

www.perfectcanteen.cz
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