
CESTOVATELSKÝ 
VEČER

Cestovatelský večer: 
840 km sám pěšky 
přes Pyreneje 
KDY:         středa, 19. února, od 17:30 hod. 
KDE:         Vinotéka Sommellerie (obchodní pasáž budovy Filadelfie) 

Proč se lidé vydávají na dlouhé sólo treky? Je to snad samota, klid a ticho? 
Nebo jen obyčejná touha po svobodě a dobrodružství? Jakub Šolc se po 
dvouleté odmlce od dálkové sólo chůze vydal na svou další velkou cestu, 
na přechod Pyrenejí od Atlantiku ke Středozemnímu moři. Tento trek 
absolvoval za 29 dní a ušel 840 km.

V Pyrenejích se člověk každý den ponoří do úchvatné přírody, která na 
každém kroku dokáže ohromit, ale i potrápit. Zaručeně ale umí pročistit 
hlavu a mysl, a třeba i najít nové přátele. Pokud máte rádi horský trekking, 
nebo chcete jen zjistit, jaké to je, když se člověk vymaní z uspěchaného 
městského života a jeho každodenní náplň se omezí jen na potřebu pít, jíst, 
chodit a spát, pak je tato přednáška přesně pro Vás!
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https://www.bbcentrum.cz/
https://www.facebook.com/events/599568627453019/?active_tab=about
https://www.instagram.com/bbcentrum/
http://bbcentrum.cz
https://www.bbcentrum.cz/en/about-us/photos-publications/cultural-and-sport-events


Sushi Time: 
Zahřejte se 
v zimním čase 
asijskou kuchyní
Během nevlídných dní Vás zahřeje třeba pikantní novinka Kra Pao, která 
je plná chilli, kuřecího masa a zelených fazolek. Pochutnat si ale můžete 
na různých druzích jídel… od sushi setů, přes polévky, fresh boxy nebo kari. 

A pokud nemáte čas vychutnat si jídlo přímo na místě, ještě teplé si ho 
můžete vzít s sebou ve stylu Grab&Go! Tak si ukořistěte svůj kus exotiky 
i Vy!

Budova Filadelfie

https://www.sushitime.cz/
https://www.facebook.com/sushitime.cz/
https://www.sushitime.cz/
https://www.instagram.com/sushitimecz/


Odvážní Chřipkobijci 
zasahují v UGU!
Udatná trojice Chřipkobijců vyráží na pomoc do chladného a sychravého 
počasí, aby posílila imunitu a zahřála Vás na těle i duši.

Zázvorka a Čilice jsou zdravý team složený ze zázvoru, jablka nebo 
pomeranče doplněný o med, chilli a další skvělé ingredience. Společně  
s nimi Vás chřipka neporazí.

Skořinka Vás svou kombinací borůvek, medu a skořicové vůně nejen 
zahřeje a vzpruží, ale i příjemně naladí během zimního dne. Vezměte  
s ní zdraví do svých rukou.
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http://ugo.cz/
http://ugo.cz/
https://www.facebook.com/UGOCS/?fref=ts
https://www.instagram.com/ugocs/


Jak správně 
investovat Vám 
poradí na OK POINTu    
Věděli jste, že v loňském roce se nejvíce dařilo akciovým fondům a že 
závěr roku podle Broker Consulting Indexu podílových fondů ukončily 
s průměrným výnosem 21,12 %? Takovéto investice jsou více než 
zajímavou alternativou k velmi málo úročeným produktům, jako jsou  
běžné a spořicí účty. 

Stavte se na šálek lahodné kávy na OK POINTu a zeptejte se na možnosti 
zhodnocení Vašich peněz. Vítáni jste v pondělí a ve středu od 8:30  
do 18:00 hod., v úterý a ve čtvrtek od 8:30 do 17:00 hod. nebo v pátek  
od 8:30 do 16:00 hod.

Budova Brumlovka

https://okpointy.cz/
https://www.facebook.com/okpointy/
www.okpointy.cz
https://www.bcas.cz/


V kolekci snubních  
a zásnubních prstenů 
Tolerance najdete 
více jak 300 modelů
Z vlastní zkušenosti víme, že pevný vztah potřebuje celoživotní péči. 
V tomto ohledu vnímáme zajímavou paralelu s péčí o šperky u nás v JK. 
Zdravý vztah je nezbytné udržovat v dobré kondici a stejně tak šperk – 
proto je součástí našich služeb doživotní záruka, každé dva roky renovace, 
čištění a kontrola zdarma.

Vážíme si instituce manželství, a proto podporujeme i mladé snoubence. 
V naší široké nabídce tak najdete i cenově dostupné prsteny. Vždy však 
preferujeme kvalitu, zlato a přírodní kameny, a to pro jejich skvělé 
vlastnosti a trvalou hodnotu. To si pevné vztahy opravdu zaslouží – vždyť 
je to na celý život.

Budova Filadelfie

KRÁSNÝ ŠPERK VYŽADUJE HODNĚ ÚSILÍ. 
PODOBNĚ JAKO KRÁSNÝ VZTAH. 

jk.cz

https://www.jk.cz/
https://www.jk.cz/
https://www.facebook.com/JKJitkaKudlackova/


Balance Club 
Brumlovka: Ať Vaše 
předsevzetí neskončí 
v lednu
Pokud jste si do nového roku dali předsevzetí více pečovat o své tělo  
a mysl, zařadit do svého režimu pravidelný pohyb nebo relaxaci, potom  
je Balance Club Brumlovka tím pravým místem, kam směřovat své kroky.

Najdete zde moderně vybavené fitness se špičkovými stroji značky 
Technogym, můžete využít služeb osobního trenéra a také si vybrat  
z bohatého programu skupinových lekcí. Pro Vaši dokonalou relaxaci  
máte k dispozici pětadvacetimetrový bazén a Relax zónu se saunami  
a moderní terasu se zelení nebo si můžete užít některý z luxusních  
tělových rituálů a masáží. Nikdy není pozdě začít. 

Zaměstnanci společností v BB Centru mají zvýhodněné podmínky 
členství. Pro více informací kontaktujte Klientské centrum:  
+420 234  749  810  nebo info@balanceclub.cz.

Budova Brumlovka

https://www.balanceclub.cz/cs/
https://www.balanceclub.cz/cs/
https://www.facebook.com/balanceclub
https://www.instagram.com/balanceclubbrumlovka/


Beauty Studio Radka 
Chvalová: Akční 
sezónní ošetření
Přijďte si užít sezonní ošetření s vůní kokosu a manga. Přiveďte s sebou do 
studia kolegyni či kamarádku a využijte akce 1 + 1 za polovinu.

Akce platí pro prvních 10 klientek. Objednávka se musí uskutečnit v jednom 
týdnu. Cena za 1 ošetření: 1 500 Kč.
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https://www.facebook.com/Radka-Chvalova-nail-studio-460941734026483/
https://www.facebook.com/Radka-Chvalova-nail-studio-460941734026483/


Bomton doporučuje 
„injekce“ pro vlasy 
od Redkenu
Pravidelně si žehlíte nebo fénujete vlasy? Jsou zničené, zplihlé a bez 
objemu? 

Profesionální vlasová kosmetika Redken Chemistry Vám nabízí intenzivní 
léčbu. Navrací vlasům lesk, sílu, obnovuje přirozené pH vlasu a zaceluje 
vlasovou kutikulu. Redken Chemistry tak pro Vás bude naprostý zázrakem. 
Unikátní složení vysoce koncentrovaných ingrediencí je opravdovou injekcí 
intenzivní péče.

Redken Chemistry System
Vícefázové ošetření s okamžitým výsledkem, které navrací vlasům  
svěžest, lesk a potřebné proteiny a vyrovnává přirozenou úroveň pH.
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http://www.bomton.cz
www.bomton.cz
https://cs-cz.facebook.com/BomtonStudios/


Polévková sezóna 
v Perfect Canteen
Zahřejte se polévkou v Perfect Canteen Moneta Money Bank. Během 
ledna a února si pro Vás šéfkuchaři připravili speciální velké polévky:

•  Zabíjačkový kotlík
•  Rybí krém
•  Nachos soup
•  Kuřecí arašídová polévka
•  Tafelspitz
•  Galicijská polévka
•  Kuřecí polévka s rýžovými plackami
•  Aztécká polévka

Sledujte aktuální týdenní menu.

Budova A

http://www.perfectcanteen.cz
http://www.perfectcanteen.cz
https://www.facebook.com/PerfectCatering.cz/


Posílejte nyní 
balíčky s UPS levněji!
Jak odeslat zásilku? 

Objednejte přepravu na www.UPS.com s promo kódem PROMOCZ2020. 

Podejte Vaši zásilku v 2. patře budovy Beta zde v BB Centru. 
Po – Pá, 8:30 – 16:00 hod. (kromě svátků).

Pro více informací volejte na tel.: +420 220 397 400.

Budova Beta

https://www.ups.com/cz/cs/Home.page
https://www.ups.com/cz/cs/Home.page
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