Začalo to jako administrativní
centrum, dnes je to moderní
městská čtvrť. Názvem jsme se
vrátili k tomu, co je vám blízké.
Od dubna jsme Brumlovka.
A tento newsletter
je eBrumlovka.
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Aplikace Brumlovka.
Brumlovka

Aplikace Brumlovka
Vše, co potřebujete vědět o Brumlovce pod
jedním tlačítkem
Objevte svět naší vlastní mobilní aplikace, kde naleznete aktuální novinky,
přehled akcí, mapu s navigací a další důležité informace, co vám přijdou vhod,
ať už tady bydlíte, pracujete nebo toto místo navštěvujete.
Registrujte se
Aplikaci můžete využívat i bez vytvoření účtu. Pokud se však registrujete,
odemknete si tak další možnosti, jak získávat aktuální informace, třeba z budovy,
ve které máte kanceláře.
Registrovaní uživatelé si mohou například oblíbené akce přidat na vlastní zeď,
nebo vytvořit vlastní event* a pozvat všechny uživatele aplikace.
*Eventy nevytvořené správcem Aplikace Brumlovka podléhá schvalovacím
procesem. Správce, Passerinvest Group, a.s., si vyhrazuje právo event nezveřejnit.

Ke stažení

Google Play link

App Store link
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Výstava.
Alpha

Martin Zhouf:
Obrazy příběhů
Galerie na Brumlovce
Kdy: 4. - 29. dubna 2022, denně od 10:00 do 18:00 hod.
Kde: lobby budovy Alpha, Vyskočilova 1461/2a
Lobby budovy Alpha se opět v dubnu promění ve výstavní síň. Tentokráte zde jsou
vystavena umělecká díla Martina Zhoufa, malíře, předního českého ilustrátora
a autora mnoha obálek knižních titulů.
Martin Zhouf se věnuje fantasy a futuro-technickým tématům, které zaujmou
svou originalitou i technickým provedením.

Martin Zhouf:
Obrazy příběhů
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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 BB Centrum activities are
to be found also at brumlovka.cz.

Trhy.
Náměstí Brumlovka

Fresh market
na Brumlovce
Kdy: úterý, 5. dubna 2022, od 7:30 do 14:00 hod.
Kde: Náměstí Brumlovka, Vyskočilova 1100/2
Čerstvé potraviny přímo od pěstitelů a samotných výrobců budete moci
zakoupit na Fresh marketech na Brumlovce, které se budou pravidelně konat
až do října, a to každé první úterý v měsíci. V nabídce bude mimo jiné ovoce,
zelenina, pečivo, mléčné výrobky, sýry, vejce, uzeniny, štrůdly nebo květiny.
O příjemnou atmosféru se postará hudební doprovod.

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 BB Centrum activities are
to be found also at brumlovka.cz.
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Společenské centrum Bethany

Workshop.

česky

Vnitřní svět vítězů,
čím se nejlepší liší
od průměrných
Kdy: středa, 6. dubna 2022, od 18:00 hod.
Kde: Společenské centrum Bethany, Za Brumlovkou 1519/4
Cena: 150 Kč, ZDARMA pro členy Balance Clubu Brumlovka
a členy Benefit Klubu Brumlovka
Společnost Passerivest pořádá ve spolupráci s wellness a fitness Balance Clubem
Brumlovka workshop vedený Marianem Jelínkem, českým mentálním koučem
a hokejovým trenérem. Podělí se s námi o své dlouholeté zkušenosti a doplní
je příběhy světových i českých vítězů. Prozradí nám, co skutečně rozhoduje
o vítězích mezi špičkami ve svých oborech, jak se připravit pro dosažení co
nejlepších výsledků, jak se nevzdávat a směřovat stále k cíli, i když se zrovna
nedaří, nebo jakými způsoby a technikami můžeme svůj výkon ovlivnit.
Vzhledem k omezené kapacitě nutná rezervace předem
na marika.duchonova@passerinvest.cz. Platba v hotovosti na místě.

Fb

Ins

brumlovka.cz

Marian Jelínek:
Vnitřní svět vítězů. Čím se
nejlepší liší od průměrných
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.

Cestovatelský
večer.

česky

Filadelfie

Cestovatelský večer:
Írán – dnešní podoba
Perské říše
Kdy: středa, 13. dubna 2022, od 17:30 hod.
Kde: Sommellerie, budova Filadelfie, Želetavská 1525/1
Islámská republika Írán je fascinující zemí s bohatou historií Perské říše a skvosty
islámské architektury. Společně s cestovatelem Vladimírem Váchalem navštívíme
slavná íránská města nebo Perský záliv a přiblíží nám podobu každodenního života
v Teheránu a v dalších částích Íránu.
Dozvíme se, jak dnešní Islámská republika funguje, jaké zvyklosti přetrvávají a jak
po Íránu nejlépe cestovat. Přijďte se přesvědčit, že není důvod se obávat návštěvy

Írán, dnešní podoba
Perské říše!
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.

této pohostinné země a jejích milých obyvatel.
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Workshop.

Filadelfie

Taneční na Brumlovce
Kdy: středa, 20. dubna 2022, lekce od 19:00 hod.,
tančírna od 20:00 hod.
Kde: Sommellerie, budova Filadelfie, Želetavská 1525/1
Dubnová taneční lekce bude věnovaná rytmu Mamba. Tento jednoduchý
kubánský tanec zvládne skutečně každý. Čeká nás jednoduchá choreografie,
kterou je možné zatancovat v páru, ale i sólově.
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.

Taneční
na Brumlovce
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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 BB Centrum activities are
to be found also at brumlovka.cz.

Talkshow.

česky

Brumlovka

Hovory z Brumlovky
Kdy: středa, 27. dubna 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: Tomáš Chmelík, ČEZ
Tomáš Chmelík je absolventem VŠE se specializacemi hospodářská politika
a ekonomika životního prostředí, je absolventem doktorského studia na ČVUT.
Během svého působení na Ministerstvu životního prostředí byl odpovědný
za otázky politiky ČR v oblasti změny klimatu a snižování emisí skleníkových
plynů, zejména implementací systému obchodování s emisními povolenkami
a přípravou prvního národního alokačního plánu ČR. Od roku 2006 působí

Hovory z Brumlovky
Tomáš Chmelík
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.

ve společnosti ČEZ, od roku 2010 je vedoucím útvaru čistých technologií, kde
má mj. na starosti budování a provozování sítě veřejných dobíjecích stanic
v rámci projektu /E/MOBILITA ČEZ.
Rozhovorem provází Eduard Forejt.
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Workshop.

Filadelfie

Jógový workshop:
Rande sám se sebou II
Kdy: středa, 27. dubna 2022, od 18:30 hod.
Kde: budova Filadelfie, 8. patro, Želetavská 1525/1, Praha 4
Cena: 100 Kč
Ten nejcennější dárek, který si můžeme darovat, je čas sám pro sebe. Proto
vznikl cyklus workshopů s lektorkou Barborou Pagáčovou „Rande sám se sebou“.
Ve dvou hodinách otevřeme vždy jedno téma, které se týká našeho těla či mysli
a následně pak dané vědomosti využijeme v jógové praxi.
V pořadí druhý workshop věnujeme tématu panča kóša, aneb pět obalů těla.
Objasníme si, jaké obaly rozlišujeme a jak na ně lze působit. V praxi pak společně
proplujeme dynamickou flow jógou, pránajámou, zastavíme se v jinových výdržích
a na závěr spočineme v zasloužené šávásaně s vedenou meditací.
Workshop je určený pro začátečníky i pokročilé všech věkových kategorií.
S sebou vlastní karimatku, pohodlné oblečení a vodu.
Rezervace předem není nutná. Více informací na e-mailu:
marika.duchonova@passerinvest.cz.
Platba na místě v hotovosti.
Fb
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Rande
sám se sebou II.
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.

Festival.

Náměstí Brumlovka

Street food festival
na Náměstí Brumlovka
Kdy: čtvrtek, 28. dubna 2022, od 11:00 do 15:00 hod.
Kde: Náměstí Brumlovka, Vyskočilova 1100/2
Přijďte ochutnat tradiční pouliční gastronomii z celého světa jako je burger,
quesadilla, mexické burrito, jamajské kuře, indonéské speciality a mořské plody
a spoustu dalšího.
Během poledne pro vás bude připraven hudební program.

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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Bazar.
Filadelfie

Bring and Buy,
Přihlášení pro prodejce
Bazar oblečení
Kdy: Čtvrtek, 5. května 2022, od 11:00 do 20:00 hod.
Kde: budova Filadelfie, 8. patro, Želetavská 1525/1, Praha 4
Rádi bychom s předstihem avizovali první bazárek dámské/dívčí módy a doplňků
na Brumlovce a zjistili tak zájem ze strany prodávajících. Dámy, pokud byste se rády
zbavily části svého šatníku (a případně doplnily další kousky), prosíme přihlaste
se nejpozději do 24. dubna na e-mailu marika.duchonova@passerinvest.cz.
Počet prodejních míst je omezen. Kabinky se zrcadly budou zajištěné
organizátorem akce. Nebude chybět hudba, ani drobné občerstvení od vinárny
Sommellerie.
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Bazar oblečení.
Bring and buy
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.

Turnaj.
Brumlovka

Fotbal Cup
Brumlovka 2022
Kdy: pátek, 27. května 2022, od 8:00 hod.
Kde: FC Slavoj Vyšehrad, Mikuláše z Husi 1709/1, Praha 4
22. ročník turnaje v malé kopané společností sídlící na Brumlovce proběhne letos
27. května. Obhájí společnost Moneta Money Bank svůj triumf, nebo ji porazí
právě vaše firma.
Turnaj je určen pro všechny sportovní nadšence (dámy i pány) z řad našich
nájemců. Hraje se 2x7 minut dle pravidel sálové kopané, v týmu 5+1
se 4 střídajícími. Uzávěrka přihlášek je 13. května 2022 na e-mailu
dagmar.naselova@passerinvest.cz

Fotbal Cup
Brumlovka 2022
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.

Propozice turnaje naleznete ZDE.
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Sport.

Brumlovka

Pravidelné sportovní
aktivity na Brumlovce
Jsme velice potěšeni, že se sportovní aktivity těší takové oblibě. Jak jinak,
pokračujeme i tento měsíc.

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.

Jóga pro veřejnost
Kdy: každý čtvrtek od 7:00 hod.
Kde: budova Filadelfie, prostory 8. patra, Želetavská 1525/1
sraz na recepci budovy Filadelfie
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.
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Pravidelné
sportovní aktivity
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.

Společenské centrum Bethany

Dubnový program
v Bethany
Na velikonoční měsíc si Společenské centrum Bethany připravilo několik
zajímavých událostí. Ty jsou pro veřejnost zdarma a kromě jedné se konají přímo
na Brumlovce. Procházku Prahou je přeci jen lepší absolvovat přímo v uličkách
tohoto krásného města.
•

9. dubna od 18:00 hod.

Akustický koncert Džemband a Trinity, pop-rockových křesťanských skupin,
Společenské centrum Bethany, Za Brumlovkou 1519/4.
•

10. dubna od 10:00 hod.

Velikonoční procházka protestantskou Prahou s programem pro děti i dospělé,
sraz u Betlémské kaple.
•

13. dubna od 18:00 hod.

Středy ve středu s Dr. Robertem Řehákem, který představí Židovské kořeny
Velikonoc, Společenské centrum Bethany, Za Brumlovkou 1519/4.
•

17. dubna od 6:30 hod.

Velikonoční setkání na střeše se zpěvy a slovem, sraz před budovou Delta,
Za Brumlovkou 1559/5.
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Společenské centrum Bethany

Setkání s pastorem
Nemusíte být věřícími, abyste si popovídali s duchovními Společenského centra
Bethany. Pokud aktuálně prožíváte těžkou životní situaci, potřebujete si s někým
popovídat nebo právě byste se rádi dozvěděli něco o víře, Bibli a křesťanství, jsou
tady pro vás k dispozici kazatelé Soňa Sílová a Václav Vondrášek.
Soukromé setkání si můžete domluvit na níže uvedených kontaktech.

Mgr. Soňa Sílová
sona.silova@seznam.cz
Mgr. Václav Vondrášek, B. Th.
w@quick.cz
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Brumlovka

Letní festival
na Brumlovce
Hledáme talenty
Pracujete nebo bydlíte na Brumlovce a zpíváte či hrajete v hudební skupině?
Rádi vystupujete a chtěli byste si zahrát i na Náměstí Brumlovka u příležitosti
letního festivalu, který se koná ve čtvrtek 23. června 2022?
Jestli jste odpověděli 4 x ano, tak hledáme právě vás!
V případě zájmu prosíme o zaslání krátké vizitky, ukázky vaší tvorby, na
marika.duchonova@passerinvest.cz, a to nejpozději do 29. dubna 2022.
Z přihlášených umělců vybereme účastníky festivalu a ostatním dáme případně
příležitost v rámci jiných letních akcí na Brumlovce.
Technická podpora, tj. stage, ozvučení apod. bude zajištěno pořadatelem akce,
společností Passerinvest.
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Budova Brumlovka

Mandala Montessori
– Hračky inspirované
dětmi a přírodou
Vítáme na Brumlovce nového nájemce
V budově Brumlovka bude v průběhu dubna otevřeno nové království zvířat
Mandala Montessori. Naleznete zde bezftalátové a ručně malované figurky a sady
zvířat ze všech kontinentů od britsko-hongkongské společnosti Mojo Fun/Animal
Planet s EN certifikací. Díky spolupráci s filmovým kanálem zaměřeným na divoká
zvířata jsou figurky velmi realisticky zpracované a provedené do nejmenších
detailů. Pokud máte doma milovníka nebo milovnici zvířat, koní či domácích
mazlíčků, nebudete již muset chodit daleko.
Mandala Montessori je také distributorem Montessori pomůcek. Ty se však
do daného prostoru nevešly, asistentky vám je ale rády po předchozí domluvě
přivezou ze skladu a osobně předvedou.
Kompletní sortiment naleznete na mandala-montessori.eu.
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Budova Brumlovka

Balance Club
Brumlovka slaví 15 let
Balance Club Brumlovka letos slaví krásných 15 let své existence a po celou dobu
svého fungování plní roli fitness a wellness centra, které je špičkou ve svém
oboru nejen v České republice. Po celých 15 let je hlavní filozofií klubu investovat
do rozvoje zařízení a služeb a prezentovat nejnovější směry v přístupu ke zdraví
a sportovně orientovanému životnímu stylu.
Ku příležitosti svých 15. narozenin klub pořádá po celý duben sportovní
i kulturně-vzdělávací akce. Jednou z nich je například přednáška Vnitřní svět
šampionů s Marianem Jelínkem ve středu 6. dubna 2022 od 18.00 hod.
ve Společenském centru Bethany, která je určena i široké veřejnosti Brumlovky
(více v aktualitě výše).
Vrcholnou akcí měsíce dubna bude narozeninová oslava, kterou klub pořádá
pro své členy ve čtvrtek 21. dubna 2022 od 17.00 hod. na Náměstí Brumlovka.

Fb

Ins

www.balanceclub.cz

Budova G

Speciální herní program
o Velikonocích v Avatar
VR Parku
O Velikonocích chystá největší herní park s virtuální realitou Avatar Park speciální
překvapení – tematický herní program na každý den. Otevřeno bude od rána do
večera. Více informací naleznete na sociálních sítích Avatar Parku.
• Zelený čtvrtek - 14. dubna 2022
• Velký pátek - 15. dubna 2022
• Bílá sobota - 16. dubna 2022
• Velikonoční neděle - 17. dubna 2022
• Velikonoční pondělí - 18. dubna 2022

Unikátní VR herna se nachází v nádherných prostorách Budovy G.
Je vybavena nejmodernějším VR zařízením, které nabízí desítky her
různých žánrů.
V Avatar VR Parku lze také uspořádat originální narozeninové a firemní
akce. Zvýhodněné ceny pronájmu jsou pro společnosti sídlící na Brumlovce
samozřejmostí. Více informací na info@avatarherna.cz.
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Beta

Čokoládové randevú
v Costa Coffee
Víte, co je to vyvážená strava? Přece v každé ruce jedna tabulka čokolády.
Tímto heslem se asi řídili i v Costa Coffee. Protože nová nabídka je vyložená
čokoládová bomba. Najdete jí v dortech, ale i v novém kávovém drinku.
Má afrodisiakální účinky a pomáhá i proti stresu. Tak proč si ji v různých
formách občas nedopřát.
Co si třeba takhle vychutnat čokoládový dort s malinami nebo snad neodoláte
čokoládovému dortu se slaným karamelem? Z horkých nápojů pak určitě láká
White Mocha Caffé Latté a Chocolate Crunchy Cappuccino?
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Budova Brumlovka

Jarní nabídka
Coffee Perku
Veselými jarními barvami nyní hraje lákavá nabídka novinek Coffee Perku.
Nově si zde můžete pochutnat na veganských donutech, skvělých fit jogurtech
od Můj jogurt nebo skvělých dortech. Ty si můžete na objednávku zakoupit třeba
pro své kolegy nebo jen tak pro radost.
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Budova B

Anthony´s
Kompletní outfit
pro ženicha
Vyberte si jeden ze svatebních obleků, doplňte jej košilí a kravatou nebo
motýlkem dle vašeho výběru a ušetřte až 5 000 Kč. Celý outfit pořídíte jen
za 12 990 Kč. Exkluzivně v Anthony´s v Budově B.
Anthony´s je butik s pánskými obleky, košilemi a volnočasovou módou.
Kromě vlastní kolekce nabízí také produkty dalších předních britských značek,
jako jsou T.M.Lewin, Charles Tyrwhitt či Barker Shoes. Předností tohoto butiku
je schopnost kombinovat několik desítek střihů tak, aby oblek či košile padly jako
na vás ušité.
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Budova Brumlovka

OK Point: Životní pojistka
není luxus, ale nutnost
Vážná choroba, těžký úraz, nebo dokonce invalidita. Rizika, která mohou
v průběhu života potkat kohokoli z nás. Jak asi tušíte, jejich následky mohou
zasáhnout do finanční situace celé rodiny. Naštěstí tomu můžeme předejít. Jak?
Sjednáním kvalitního životního pojištění, které nás a naše blízké ochrání před
finančními dopady takto závažných událostí.
Životní pojištění je nezbytné hlavně pro živitele rodiny a lidi žijící samostatně.
Pojistku je vhodné uzavřít co nejdříve, protože s přibývajícím věkem stoupají
zdravotní rizika, a s nimi i pojistná částka, kterou je třeba platit, aby jejich pojištění
mělo smysl. Hlavní roli by neměla hrát cena, ale kvalita pojistného krytí. Pojistná
smlouva by měla být aspoň jednou za pět let zrevidovaná, zda stále odpovídá
potřebám a možnostem pojistníka. Je možné si například zvýšit limity plnění,
upravit rizika anebo rozsah smlouvy.
Se správným nastavením vaší pojistné smlouvy, anebo kontrolou té stávající,
vám rádi pomohou odborníci v OK POINTu Brumlovka. Na čísle 242 486 328
si s nimi můžete sjednat individuální schůzku on-line či osobně. OK POINT
je otevřený v následujících časech:
• pondělí 8:30 až 18:00 hod.

• středa 8:30 až 17:00 hod.

• úterý, čtvrtek 9:00 až 17:00 hod.

• pátek 9:00 až 15:00 hod.
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okpointy.cz
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5. KVĚTNA (D1)

Letiště, Brno, Budapešť
Vídeň, Varšava, Mnichov
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