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Chodci a řidiči
na ulici Želetavská
S nadcházejícím školním rokem bychom rádi všem připomněli pravidla dopravního
provozu a přecházení na ulici Želetavská. Jedná se o smíšenou zónu se sníženou
povolenou rychlostí jedoucích automobilů na 30 km/h. Chodci díky tomu
mohou přecházet kdekoliv po celé délce ulice, avšak nemají zde přednost před
projíždějícími automobily.

Apelujeme na řidiče, aby dodržovali max. povolenou rychlost 30 km/h
a zvýšili obezřetnost zvláště s návratem školáků po letních prázdninách
zpátky do školních lavic.
Chodce žádáme o zvýšenou opatrnost při přecházení.
BUĎME, PROSÍM, K SOBĚ OHLEDUPLNÍ.
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Budova Brumlovka

Přednáška.

Přednáška:
Jak mít konečně
krásnou pleť
(věku navzdory)
Kdy: čtvrtek, 1. září 2022, od 18:00 hod.
Kde: Coffee Perk, Budova Brumlovka, Vyskočilova 1100/2
Krásná, mladě vypadající a zářivá pleť je snem každé ženy. Jak jí ale dosáhnout?
Umíte pleť správně odlíčit a čistit? Víte, jaký typ přípravků je vhodný právě
pro vás?
Co dokáže pleťové sérum, co to jsou pleťové esence, proč je důležitý oční
krém i jaké jsou největší chyby v péči o pleť nám prozradí kosmetická expertka
a redaktorka Soňa Hrabec Kotulková (blogerka, bývalá beauty redaktorka
Marianne).
Vzhledem k omezené kapacitě nutná rezervace předem
na emailu marika.duchonova@passerinvest.cz.
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Jak mít konečně krásnou
pleť (věku navzdory)
Please use the “Instant translation” function in your Translate App to read this
poster in other suitable language. English version of all Brumlovka activities are
to be found also at brumlovka.cz.

Trhy.
Náměstí Brumlovka

Fresh Market
Kdy: úterý, 6. září 2022, od 10:00 do 14:00 hod.
Kde: Náměstí Brumlovka, Vyskočilova 1100/2
Fresh Market na Náměstí Brumlovka nyní pořádáme od 10. hodiny dopolední.
Kromě stánků např. s ovocem, zeleninou, pečivem, mléčnými výrobky, sýry,
vejci, uzeninou nebo štrůdly, zde naleznete i stánky s občerstvením.

V novém čase

10:00 – 14:00 hod.

Fresh market
Please use the “Instant translation” function in your Translate App to read this
poster in other suitable language. English version of all Brumlovka activities are
to be found also at brumlovka.cz.
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Taneční.
Náměstí Brumlovka

Taneční na Brumlovce
Kdy: středa, 14. září 2022, od 19:00 hod., tančírna od 20:00 hod.
Kde: Náměstí Brumlovka, Vyskočilova 1100/2
V září si na Brumlovce společně zatančíme nejrychlejší latinskoamerický tanec,
a tím je JIVE. V tomto afroamerickém tanci se snoubí prvky rock´n ´rollu, swingu,
boogie woogie a mnoho dalšího. Přijďte si vyzkoušet krátkou choreografii
a protančit celý večer.
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.
*V případě nepříznivého počasí prosíme sledujte FB profil Brumlovka pro aktuální
informace.

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 Brumlovka activities are
to be found also at brumlovka.cz.

Vinobraní.
Náměstí Brumlovka

Vinobraní
na Brumlovce
Kdy: čtvrtek, 15. září 2022, od 11:00 do 19:00 hod.
Kde: Náměstí Brumlovka, Vyskočilova 1100/2
Přijďte ochutnat vína z menších rodinných vinařství z Čech i Moravy, která
budou doplněna i o zahraniční značky a různé druhy oblíbeného burčáku. Těšit
se můžete také na stánky s občerstvením, různé delikatesy, sýry nebo koláče a také
hudební doprovod v poledních a podvečerních hodinách.

Vinobraní na Brumlovce
Please use the “Instant translation” function in your Translate App to read this
poster in other suitable language. English version of all Brumlovka activities are
to be found also at brumlovka.cz.
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Cestovatelský
večer.

Filadelfie

Maroko – skvost
evropského, afrického
a arabského světa
Kdy: středa, 21. září 2022, od 17:30 hod.
Kde: Sommellerie, budova Filadelfie, Želetavská 1525/1
Maroko, jakožto nejbližší „orient“, je pro Evropany vzdálené jen pár hodin cesty
letadlem. I přes spojení afrických, arabských a evropských tradic si Maroko zatím
uchovává svůj nezaměnitelný půvab pouštní země s typickým pohořím Atlas.
Vydejme se společně s cestovatelem Markem Kovářem do země se specifickou
mentalitou lidí a způsobem života, který se nám jeví jako nepochopitelný. Aneb
jak říkají místní: „Vy, Evropané máte hodinky, my máme čas!“

Maroko - skvost evropského,
afrického a arabského světa
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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 Brumlovka activities are
to be found also at brumlovka.cz.

Talkshow.

Brumlovka

Hovory z Brumlovky
Kdy: čtvrtek, 29. září 2022, od 18:00 hod.
Kde: premiéra 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: Martina Ježková, Tchibo
Martina Ježková vystudovala bakalářskou ekonomii na Fakultě sociální věd UK
a magisterskou podnikovou ekonomiku se specializací na personalistiku na
VŠE. Celá její pracovní kariéra je spojená s HR, působila v několika velkých
společnostech (GSK, ING) a v roce 2013 ji dovedla do společnosti Tchibo.
Je pyšná na to, že se jejímu týmu podařilo ze slov „rozvoj lidí“ a „HR Business
Partnering“ vytvořit něco hmatatelného, čitelného a oceňovaného, že lidé v Tchibo
jsou ambasadory firmy, že žijí s firmou a jejími hodnotami, což se samozřejmě
odráží jak na velmi pozitivní atmosféře, tak na dobrých výsledcích. Jejím velkým
koníčkem je sport, především volejbal, který trénuje s malými dětmi.

Hovory z Brumlovky
Martina Ježková
Please use the “Instant translation” function in your Translate App to read this
poster in other suitable language. English version of all Brumlovka activities are
to be found also at brumlovka.cz.

Rozhovorem provází Eduard Forejt.
Nestihli jste si pustit včas, nebo nemáte vlastní FB profil?
Sledujte díly Hovorů z Brumlovky i zpětně na Youtube.
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Bazar.
Alpha

Bazar oblečení
Bring and Buy
registrace pro prodejce
Kdy: čtvrtek, 6. října 2022, od 11:00 do 20:00 hod.
Kde: budova Alpha, retailová jednotka u sochy „Brouk“, Vyskočilova 1461/2a
Rádi bychom s předstihem avizovali druhý 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 23. září na e-mailu
marika.duchonova@passerinvest.cz.
Počet prodejních míst je omezen. Kabinky se zrcadly budou zajištěné
organizátorem akce.

Bring and Buy
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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 Brumlovka activities are
to be found also at brumlovka.cz.

Sport.

Brumlovka

Pravidelné
sportovní aktivity
Září ještě slibuje stabilní teplé počasí, čehož rádi využijeme, a proto si ještě
zaběháme i zajógujeme venku.

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.

Venkovní jóga pro seniory
Kdy: každé úterý od 10:00 hod.
Kde: Park Brumlovka, ul. Za Brumlovkou
Zdravotní cvičení se Simonou Helovou upravené s ohledem na zdravotní limity
účastníků. Nutná vlastní cvičební podložka.

Venkovní jóga pro veřejnost
Kdy: každý čtvrtek od 7:00 hod.
Kde: Park Brumlovka, ul. Za Brumlovkou
Klasická lekce jógy pro začátečníky i pokročilé všech věkových kategorií
s Danielou Bacíkovou. Nutná vlastní cvičební podložka.
Rezervace není třeba. V případě nepřízně počasí se jógové lekce nekonají.
Aktuální informace naleznete na FB profilu Brumlovka.
Please use the “Instant translation” function in your Translate App to read this
poster in other suitable language. English version of all Brumlovka activities are
to be found also at brumlovka.cz.
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Výzva.
Brumlovka

Motivační výzva
s Pumou
Vyběhejte si nové obutí
Společnost Puma připravila ve spolupráci s běžeckými trenéry Soňou Hrabec
Kotulkovou a Michalem Hrabcem speciální motivační výzvu, jak zapracovat na své
fyzické kondici a získat svou pílí i nějakou odměnu. A to ne ledajakou! Nejnovější
běžeckou obuv značky Puma.
Jak se zapojit? Běhejte společně s námi, účastněte se vedených lekcí – na každé
lekci obdržíte razítko do svého Puma běžeckého pasu. 20. razítko znamená
nové obutí dle nejnovějších běžeckých trendů.
Více informací o lekcích naleznete na předchozí stránce, na FB profilu Brumlovka
nebo v mobilní aplikaci Brumlovka.
Motivační výzva začíná v září.
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Vyběhejte
si nové obutí
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.

Brumlovka

BEACTIVEDAY

vyzkoušejte si Balance
Club Brumlovka
Kdy: pátek 23. září a sobota 24. září 2022
Balance Club Brumlovka se letos zapojuje do iniciativy Evropského týdne sportu
a #BEACTIVEDAY 2022 pod záštitou České komory fitness, které proběhnou
v pátek 23. září a v sobotu 24. září 2022.
Členové klubu tak mohou zdarma pozvat své blízké do Balance Clubu
a společně si například zacvičit ve fitness na strojích značky Technogym, užít
si některou ze studiových lekcí, zaplavat si v 25m nerezovém bazénu, relaxovat
ve zrekonstruovaném wellness se saunami a parní lázní či využít venkovní vířivku
a další relaxační možnosti na terase klubu.
Kapacita je pro každý den omezená, členové mohou rezervovat své hosty
předem prostřednictvím odkazu ZDE.
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Výstavní síň Mánes

Velká Praha 1922-2022
Zrození velkoměsta
Kdy: úterý, 13. září 2022–neděle, 9. října 2022, od 11:00 do 19:00 hod.
Kde: Výstavní síň Mánes, Masarykovo nábřeží 1, Praha 1
Výstava Velká Praha 1922-2022, Zrození velkoměsta, je oslavou 100. výročí
založení Hlavního města Prahy, ke kterému došlo připojením 36 menších obcí
a osad v roce 1922 a následnému rozdělení celého území do 13 obvodů v roce
1923. Tyto události odstartovaly prudký růst hlavního města ve všech směrech až
k dnešním dnům, kdy je Praha uznávanou světovou metropolí.
Přijďte se podívat, jak se za těchto 100 let Praha proměnila, jak rostla
a architektonicky se rozvíjela. Výstava znázorňuje vývoj od historických klenotů
až k současné moderní architektuře.
I Brumlovka byla vybrána jako zástupce současné výstavby a my jsme rádi, že ji na
výstavě Velká Praha 1922-2022, Zrození velkoměsta, můžeme prezentovat.
Vstup volný.

architectureweek.cz

Beta

Servisované kanceláře
a coworkingové prostory
FLEKSI od listopadu
v budově Beta
Business centrum FLEKSI v budově Beta, nabídne na ploše 3 000 m2 kompletní
služby servisovaných prostor zahrnujících jak privátní kanceláře, tak i sdílená
místa v coworkingové zóně, a dále pak pronájem plně vybavených zasedacích
místností různých velikostí.
Nad rámec těchto služeb budou mít klienti k dispozici i unikátní variabilní
prostory pro pořádání akcí různého charakteru, včetně možnosti využití ve formě
kinosálu. FLEKSI v budově Beta je již druhou pobočkou, která se v rámci areálu
Brumlovky nachází.
Tou první je FLEKSI v Budově B, které je již plně obsazené.
FLEKSI business centra jsou zařízena vysoce kvalitním designovým nábytkem
a vybavena moderní audio-vizuální technikou. FLEKSI tým je přímo na místě
klientům plně k dispozici a je připraven jim pomoci s jejich požadavky.
Více informací získáte na 720 730 000 nebo info@fleksi.cz.
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Brumlovka

Nové kadeřnictví
Lady Li otevírá
na Brumlovce
Chybělo vám kadeřnictví na Brumlovce? Už nemusí! Tým kadeřnického salónu
Lady Li otevírá 19. září 2022. Dopřejte si profesionálních kadeřnických služeb,
kadeřnictví poskytuje bezplatnou konzultaci ohledně střihu a barvy. Poradí, co
s krátkými, polodlouhými i dlouhými vlasy. Učešou vás na společenské události
– plesy, svatby, večírky.
V kadeřnictví je spokojenost zákazníků na prvním místě, a proto jsou služby
poskytovány s přátelským přístupem, na vysoké úrovni a za rozumnou cenu.
Upřednostňují kvalitu před kvantitou!
• shatush • airtouch • balayage • melírování • vymývací lázeň z černé barvy
• Olaplex do barvy • brazilsky keratin
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Filadelfie

Tlap´s Coffee slaví
narozeniny – přijďte
si pro dárek
Ve středu 7. září bude Tlap´s Coffee v budově Filadelfie slavit 2. narozeniny,
dárky ale budete dostávat vy. Celý den bude při nákupu kávy druhá káva zdarma.
K tomu samozřejmě nebudou chybět vyhlášené koláče a spousta dalšího. Přijďte
oslavit narozeniny s Tlap´s Coffee, protože právě díky vám mají co slavit.
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Delta

Turnovská pivnice
otevírá na Brumlovce
V průběhu tohoto září se v budově Delta na Brumlovce otevírá nová restaurace
Turnovská pivnice Brumlovka. Jejich moderní česká kuchyně potěší každého
milovníka kvalitního jídla. Obědová menu jsou prověřena úspěšnými pražskými
podniky Turnovská pivnice Waltrovka i Turnovská pivnice Vršovice. K nim vám zde
načepují lehkou Turnovskou osmičku, řemeslnou Turnovskou desítku i dokonalé
ležáky - světlou nebo tmavou dvanáctku.
Prémiová řemeslná piva jsou vyrobena v Měšťanském pivovaru Turnov
a exkluzivně se čepují pouze v síti podniků Turnovská pivnice.
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Alpha, Filadelfie

Podzimní menu
PuzzleSalads
Nabídka Puzzle Salads se v závislosti na sezóně mění každý rok a ani tentokrát
tomu nebude jinak! Na letošní podzim se Puzzle Salads obzvlášť těší, protože
spojili síly se známou foodblogerkou a autorkou kuchařek Ivanou Jindřichovou,
známou jako Cat&Cook.
Královnou podzimu je bezesporu dýně, a proto nebude chybět ani v jejich nové
sezóně. Pumpkin butter chicken vás v chladných dnech příjemně zahřeje a chuť
zázvoru, kurkumy a tandoori masala potěší smysly milovníků indické kuchyně.
V nabídce samozřejmě nebude chybět ani salát, který svými barvami rozzáří
kdejaký pochmurný den. Kombinaci kořeněných pečených batátů s kuskusem,
salátovými listy, fetou, granátovým jablkem a pořádnou porcí hummusu si určitě
zamilujete stejně jako tým Puzzle Salads. A aby byla podzimní sezóna kompletní,
v nabídce najdete také limonádu z jablečného moštu a zázvoru.
Puzzle Salads se na vás bude těšit s podzimním menu od 20. září, a to na všech
devíti pobočkách, včetně těch na Brumlovce!
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Budova B

Chlebový sendvič
ze Zrna zrnka
Možná již znáte výborné zapečené chleby a chleby z pomazánkou ze Zrnkové
pekařské kavárny. Nově pro vás připravují i fresh sendviče z čerstvého chleba,
a to ve dvou variantách: pro masožravce s prosciuttem, rukolou, ementálem
a sušenými rajčaty a pro vegetariány s brie, brusinkami, vlašskými ořechy
a salátem.
Dobrou chuť!
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Budova G

Snídaně dětství
u vás v kanceláři
Catermat představuje nový koncept zážitkových
snídaní - La palacinka
Široký úsměv na tváři a vzpomínku na dětství zaručeně navodí palačinka. Kdo
by ji neměl rád? U vás v kanceláři naživo a před vašima očima upečená skoro
půlmetrová palačinka. Klasické i nevšední kombinace náplní zaručeně uspokojí
všechny chutě.
Sladká verze s náplní dle vaší fantazie se sezónním čerstvým ovocem, domácí
marmeládou, čokoládou se hodí nejen jako dezert nebo svačinka. Sytější slaná
náplň se sýrem, šunkou, čerstvou nebo grilovanou zeleninou nahradí třeba
i rychlý oběd.
Poptávky zasílejte na catermat@catermat.com
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Filadelfie

Burčáková sezona
v Sommellerii
aneb není „burčák“, jako „burčák“
Milovníci „burčáku“ se dočkali. Na vinicích je sběr hroznů prvních ranných odrůd
v plném proudu. Od počátku září je poctivý moravský „burčák“ v prodeji, jako již
tradičně, i v Sommellerii.
Nezapomeňte, že „burčákem“ se smí na českém trhu označovat pouze nápoj
výhradně z českých hroznů. Pokud se vyrábí ze zahraničních, musí být označen
jako „částečně zkvašený hroznový mošt“.
A tak přijďte na poctivý „burčák“ právě do Sommellerie.
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Olivka

Česko-anglická
mateřská škola GENIUS
Kindergarten přijímá děti
V září 2022 se v budově Olivky otevírá česko-anglická mateřská škola GENIUS
Kindergarten. Školka nabízí jedinečný vzdělávací bilingvní program GENIUS
Mind, který se zaměřuje na cílený rozvoj potenciálu dětí na základě diagnostiky
individuálním přístupem.
Do programu jsou pravidelně zapojovány metody NTC Learning, Mindfulness,
programování a děti se také mohou těšit na širokou nabídku sportovního
vyžití od plavání, přes lyžařské kurzy, tenis, tanečky a další. Olivka bude jednou
z nejkrásnějších mateřských škol v ČR a jistě bude nejmodernější ve věci prostor,
konceptu i využití moderních technologií a bude se zde nacházet i kavárna
pro rodiče s dětmi a překvapení pro fanoušky mašinek. Mateřská škola nabízí
i navazující základní školu s bilingvní programem na Praze 4 v Krči. Zápis na
školní rok 2022/2023 pro děti od 2 let běží již nyní.
Více informací naleznete na genius-school.cz/genius-olivka
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Budova Brumlovka

Udělejte dětem
radost dinosaurem
nebo jednorožcem
z Mandala Montessori
Děti se vrací do školy, a to znamená spoustu povinností. Možná je čas jim udělat
trochu radost a pořídit skvělou klíčenku na školní batoh s jednorožcem nebo
dinosaurem. Případně unikátní školní batoh s dinosaury pro prvňáka.
V obchodě Mandala Montessori v pasáži budovy Brumlovka vám ale také rádi
předvedou Montessori edukativní pomůcky i přesto, že zde nejsou běžně
vystavené. Zastavte se na konzultaci nebo si je objednejte nezávazně na e-shopu
a na Brumlovku vám je přivezou a osobně předvedou během vaší obědové
pauzy. Učení pak půjde dětem mnohem lépe a v daleko větší pohodě i pro vás.
Edukativní a Montessori sortiment naleznete na webu mandala-montessori.eu
v sekci Montessori pomůcky nebo edukativní hračky.
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Filadelfie

Zpátky do školy
s We Hate Ironing
Usnadněte si chaotický začátek školního roku s čistírnou We Hate Ironing. Vaše
prádlo tady vyperou, vyžehlí a doručí až k vašim dveřím. Konec prázdnin, návraty
z cest a příprava na novou sezonu zatíží nejeden prádelní koš.
Online čistírna nabízí chemické čištění, praní, žehlení a nově také čištění bot.
Službu můžete objednat jednoduše online a vše dostanete vyprané a vyžehlené
hned druhý den.
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Beta

Kombinovaná varná
deska ASKO Duo Fusion
Pro vaření bez limitů. Varná deska ASKO Duo Fusion HIG1995AB kombinuje
dva zdroje energie. Velkou indukční varnou desku s programy pro automatické
vaření doplňuje výkonný plynový hořák Fusion Volcano Wok™ s praktickým
držákem wok pánví.
Vytváří skutečně velké množství tepla, jež účinně směřuje ke středu
pánve bez nežádoucího úniku do stran. Díky tomu dokáže hořák udržet
vysokou teplotu, i když přidáte víc ingrediencí. Cena 46 990 Kč, k vidění
v showroomu ASKO, Praha

Yb

Ins

cz.asko.com

aktuálně.
Brumlovka

Možné výpadky
pravidelných spojů
kyvadlové dopravy
BB1 a BB2
Dovolujeme si upozornit cestující využívající kyvadlové dopravy linek BB1 a BB2
na možné výpadky pravidelných spojů. Důvodem je vysoká nemocnost řidičů
a nedostatek pracovní síly v tomto oboru. Aktuální přehled realizovaných spojů
naleznete vždy v elektronické verzi jízdních řádů = aplikace Brumlovka, IDOS atp.
Za způsobený diskomfort se omlouváme.
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Brumlovka

Brumlovka Fotbal
Cup – videosestřih
Pojďme společně zavzpomínat na nedávný fotbalový turnaj firem sídlících
na Brumlovce. Více slov netřeba. Bavte se.

videosestřih
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Fotogalerie

Aplikace
Brumlovka.
Brumlovka

Aplikace Brumlovka
– vše co potřebujete
vědět stále u sebe
Objevte svět naší vlastní mobilní aplikace, kde naleznete aktuální novinky,
přehled akcí, denní menu, mapu s navigací a další důležité informace, co vám
přijdou vhod, ať už tady bydlíte, pracujete nebo Brumlovku navštěvujete.

Ke stažení

Google Play link

App Store link

Fb

Ins

brumlovka.cz

