
AG Point – nové 
testovací místo na 
COVID-19 v BB Centru
Testování na Covid-19 je nyní dostupné i v blízkosti vaší kanceláře  
či domova. Odběrové místo AG Point ve spolupráci s Českým červeným 
křížem zajišťuje antigenní i PCR testování. Pro občany ČR a plátce 
veřejného zdravotního pojištění je antigenní test na přítomnost COVID-19 
zdarma, pro samoplátce a cizince 450 Kč. 

Odběrové místo bude otevřeno na počátku března. V případě zájmu  
o testování, prosíme sledujte informace na bbcentrum.cz či FB profilu  
BB Centra týkající se přesného dne otevření. 

Pobočku naleznete na volné ploše na rohu ul. Jemnická a Želetavská 
(vstup z ul. Jemnická). Objednávat se můžete na covidpass.cz, pobočka  
AG Point, Brumlovka. Přijít však můžete i bez předchozí rezervace.
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Online Webcast:  
KPZ pro duši Aneb první 
psychická své-pomoc 
KDY: středa 3. 3. 2021, od 18:00 hod. 
KDE: na FB profilu BB Centrum 

Kladete si vysoké cíle, na jejichž plnění překonáváte hodně překážek? 
Umíte si sami i přitížit (často s nejlepšími úmysly) a už tak obtížné situace  
si zkomplikovat ještě víc?  Je na vás vyvíjen tlak nejbližšího okolí a máte 
pocit, že už déle nevydržíte? Jana Kučerová, psycholožka, psychoterapeutka  
a lektorka krizové intervence, nás provede základy první psychické pomoci 
a prozradí nám:

•    jak se připravit na těžké chvíle

•    jak je zvládnout a zbytečně si nepřitěžovat

•    kdy a jak zapnout „nouzový režim“

•    jak je důležité být si vědom svých zdrojů

•    jak objevovat a střádat si osobní zdroje radosti, vděčnosti a povzbuzení

Tento webcast bude inspirací a balzámem na bolavou duši pro každého, kdo 
má zrovna náročné období, je mu v životě těžko a hledá sílu, oporu 
a naději.
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Online Webcast: 
Transsibiřská 
magistrála 
KDY: středa, 10. 3. 2021, od 17:30 hod. 
KDE: na FB profilu BB Centrum

Transsibiřská magistrála je nejdelší železniční tratí na světě, hlavní 
dopravní tepnou Ruska. Vlaky překonávají 2 kontinenty, 8 časových 
pásem. Hlavní trať z Moskvy na ruský dálný východ do Vladivostoku vede 
přes Jekatěrinburg, Omsk, Novosibirsk, Krasnojarsk, Irkutsk a Chabarovsk. 
Jaké to je procestovat téměř 10 tisíc kilometrů ve vlaku a jestli by si celou 
výpravu zopakoval, nám prozradí cestovatel a fotograf Aleš Tvrdý.
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Online taneční 
na Brumlovce  
KDY: středa, 17. 3. 2021, od 18:00 hod. 
KDE: na FB profilu BB Centrum

Taneční seriál oline lekcí pokračuje nejrychlejším latinskoamerickým 
tancem –  Jivem. Určitě se jej nemusíte bát. Společně se naučíme krátkou 
choreografii a rozproudíme energii v těle tancem, který kombinuje mnoho 
hudebních a tanečních stylů. Boogie-woogie, rock´n´roll, swing, lindy hop 
–  to vše je JIVE!  

Lektorkou Online tanečních je Lenka Nora Návorková, několikanásobná 
mistryně ČR v latinskoamerických tancích a vítězka televizní soutěže 
StarDance.
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ONLINE WEBCAST 
HOVORY Z 

BRUMLOVKY

Online Webcast: 
Hovory z Brumlovky 
KDY: středa, 24. 3. 2021, od 18:00 hod. 
KDE: na FB profilu BB Centrum

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: Aleš Kučera 

Aleš Kučera působí na pozici předsedy představenstva evropské  
společnosti NEWPS Holding SE, která je stoprocentním vlastníkem 
NEWPS.CZ, a jednatelem společnosti NEWPS MARKETING. Většinu své 
profesní dráhy strávil v oblasti informačních a komunikačních technologií.  
Aleš Kučera byl jedním ze zakládajících členů prvního profesního  
sdružení IT firem Sdružení pro informační společnost (dnes ICT Unie). 
S nadsázkou o sobě říká, že je nezaměstnatelný, protože mezi ním  
a zaměstnavatelem by pravděpodobně došlo ke konfliktu během prvních 
dvaceti minut. 

Rozhovorem provází Eduard Forejt.
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Online Webcast: 
Home Gourmet  
KDY: pondělí, 29. 3. 2021, od 18:00 hod. 
KDE: na FB profilu BB Centrum

Vaříte rádi a rádi se necháte inspirovat profesionální kuchyní? CATERMAT, 
partnerská společnost Bistra Roast & Grill, které můžete znát  
z obchodní pasáže budovy Filadelfie, vám v novém online webcastu Home 
Gourmet představí kulinářské tipy, triky a recepty, které hravě zvládnete 
uvařit i sami doma. Tento měsíc nás čeká: 

•    Gravlax z lososa s křenovou majonézou, marinovanou ředkví a kaviárem 
      z ředkve

•    Kuřecí supreme plněné bylinkovým máslem s mrkvovým pyré, dušenou 
      mrkví na přepuštěném másle a zeleninovou placičkou

Recepty a kuchařské postupy obou pokrmů nám předvede šéfkuchař 
Pavel Bortník. Sledujte tuto kulinářskou show a soutěžte o zajímavé 
degustační ceny. Během vysílání bude položena soutěžní otázka,  
na kterou můžete odpovídat na FB profilu BB Centra.

Balíčky ingrediencí k uvaření obou receptů můžete zakoupit na 
catermat.com s možností dopravy až domů nebo vyzvednutí  
v Bistro Roast & Grill v budově Filadelfie.
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Online Webcast: 
Indonesia –  
The Best of 
KDY: středa, 31. 3. 2021, od 17:30 hod. 
KDE: na FB profilu BB Centrum 

Oblíbený cestovatelský večer, tentokráte na téma Indonésie, nyní 
přinášíme i v angličtině pro ty, kteří rádi cestují a rádi by si procvičili 
své jazykové dovednosti. Jana Wolfová, průvodkyně pořadem, strávila  
v Indonésii několik let – studovala na místní Akademii umění a založila 
vlastní charitativní program Kintari Foundation.  Podělí se s námi o vlastní 
zážitky a seznámí nás s indonéskou kulturou, národním bohatstvím 
a nekonečnou krásou místní přírody nejen Bali, ale i dalších ostrovů 
Indonésie: Sumatry, Lomboku, Jávy nebo Siberutu.
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Online cvičení:  
Body and Mind lekce 
KDY: úterý a čtvrtek od 18:00 hod., dle rozvrhu níže 
KDE: na FB profilu BB Centrum

Již pátým měsícem vám přinášíme cvičení až do domu. Home Fitness 
s instruktorem Balance Clubu Brumlovka Danielem Hlubučkem a Jógu 
s Danielou Bacíkovou. Oba tréninky se krásně doplňují. Home Fitness  
je zaměřené na fyzickou kondici a formování postavy, Jóga pak na protažení 
celého těla i odstranění bolesti zad.

Lekce jsou vhodné pro začátečníky i pokročilé všech věkových kategorií.

•    úterý 2. 3., 9. 3., 16. 3., 23. 3. a 30. 3. 2021 – Home Fitness 

       s D. Hlubučkem

•    čtvrtek 4. 3., 11. 3., 18. 3. a 25. 3. 2021 – Jóga s D. Bacíkovou
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Rozsáhlá rekonstrukce 
Balance Clubu Brumlovka 
byla úspěšně dokončena
V poslední fázi rekonstrukce, která se týkala především wellness části 
klubu, byl vybudován nerezový 25m bazén s pozvolným vstupem a vodou 
vyhřívanou na 28 °C a prostornější nerezová vířivka. Samozřejmostí jsou 
kompletně nové toalety a sprchy včetně těch ochlazovacích. V celém 
prostoru byla položena nová italská dlažba a obklady v přírodních barvách. 
Wellness nyní nabízí několik různých saun – finskou Ceremoniální, Soft  
a Ladies, dále parní lázeň, infrasaunu, ledovou fontánu, Kneippovu lázeň  
s masážními oblázky a relaxační místnost s nádherným, na míru  
vyrobeným skleněným lustrem. Nové moderní spa pak nabídne masáže 
a tělové rituály s využitím přírodních tělových olejů španělské značky 
Alqvimia. Jak to nyní v Balance Clubu vypadá, vám přiblíží ilustrační video.

Zaměstnanci společností sídlících v BB Centru a členové BB Centrum Klubu 
mají v Balance Clubu Brumlovka zvýhodněné podmínky členství. Pro více 
informací kontaktujte Klientské centrum +420 234 749 811 nebo 
info@balanceclub.cz.

Budova Brumlovka

https://www.facebook.com/309246419288/videos/123250276369380
mailto:info%40balanceclub.cz?subject=
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Automyčka Collection: 
Zvýhodněný Carnaubský 
vosk a odsolení 
podvozku zdarma
Po zimě potřebuje každé auto kvalitní péči. O tu se postarají v Automyčce 
Collection, která v březnu ke svým vybraným programům nabízí 
Carnaubský vosk za zvýhodněnou cenu a odsolení podvozku zdarma. 

Automyčka Collection je expertem na kompletní čištění osobních 
vozidel, ruční mytí, voskování a renovaci laku karoserie, impregnaci  
a ošetření kůže nebo tepování interiéru. Pracují zde zásadně s kvalitní 
autokosmetikou. Dokonale a perfektně vyčistí každý automobil, a to už  
do 1 hodiny. 

Automyčku Collection naleznete v podzemním parkovišti budovy 
Brumlovka. Profesionální ruční mytí a čištění interiérů tak máte  
na dosah. 

Budova Brumlovka
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Novus Optik: 
Designové sluneční 
brýle
V Novus Optik naleznete široký výběr sportovních brýlí Oakley vhodných 
na cyklistiku a i jiné sporty, kde je potřeba širokého zorného pole. Čočky 
Prizm Trail jsou ideální do měnících se světelných podmínek a poskytují 
neuvěřitelný kontrast. Některé modely jsou dokonce možné vyrobit  
i v dioptrickém provedení.

Budova Brumlovka
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Nižší daň z příjmu = 
více peněz v peněžence.
Počátek letošního roku přinesl zaměstnancům jednu zásadní změnu. 
Snížila se daň z příjmu, a díky tomu vzrostl čistý měsíční příjem. Někomu 
o tisíc korun, jinému o dost více. Tuto nově nabytou částku můžete 
samozřejmě utratit, ale mnohem lepším řešením je zhodnotit ji formou 
investic. Například při pravidelném dlouhodobém investování 1 000 Kč 
měsíčně můžete získat až několik set tisíc korun. Díky investování menších 
částek každý měsíc se můžete připravovat na různé životní situace, 
ať už to budou studia vašich dětí, rekonstrukce domu či bytu, anebo  
přilepšení na penzi.

Pokud se byste se rádi informovali, jak peníze navíc co nejlépe zhodnotit, 
sjednejte si individuální schůzku v OK POINTU v budově Brumlovka. 
Tamní odborníci jsou vám k dispozici jak osobně za dodržení veškerých 
hygienických pravidel, tak on-line. Schůzku si můžete předem domluvit  
na telefonu 242 486 328.

•    pondělí:             8:30–18:00 hod. 
•    úterý, čtvrtek:  9:00–17:00 hod. 
•    pátek:                 9:00–15:00 hod. 

Budova Brumlovka

http://www.okpointy.cz
https://www.facebook.com/okpointy/
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dm Sbírejte body 
za své jarní nákupy 
ještě rychleji
Aktivujte si eKupon na 10x více bodů ve svém online zákaznickém kontě 
na www.dm.cz/ekupony nebo v aplikaci dm active beauty. Při nákupu pak 
předložte svoji active beauty kartu a na vaše bodové konto se automaticky 
přičte 10x více bodů za celý váš nákup.

* eKupon lze aktivovat v období od 1. 03. do 31. 3. 2021. eKupon  
lze uplatnit pouze jednou. Nelze uplatnit při nákupu online.

Sbírání a uplatnění bodů se nevztahuje na nákup dárkových a předplacených 
karet, vratné obaly, na počáteční kojeneckou mléčnou výživu dle zákona  
č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, a na potraviny pro zvláštní lékařské 
účely dle nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 2016/128.

Budova Filadelfie

10x
VÍCE BODŮ

NA CELÝ NÁKUP*

http://www.dm.cz/ekupony 
http://www.dm.cz
http://www.dm.cz
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JK Zásnubní prsteny
Zásnubní prsten je neobyčejným šperkem a váš protějšek na něj bude 
vzpomínat celý život. To mu přisuzuje vysokou hodnotu nejen materiální, 
ale i duchovní. Hledáte něco opravdu výjimečného? JK Jitka Kudláčková 
vám nabízí precizní spojení vzácných přírodních kamenů a nadčasového 
designu. 

Tipy pro výběr zásnubního prstenu:

1. Podívejte se, jaké šperky má vaše partnerka ráda a z čeho jsou vyrobené. 
Ženy většinou preferují zlato, které má tu výhodu, že je možné vybírat  
ze třech barev.

2. Prohlédněte si její šatník. Mění se neustále podle trendů nebo má 
ráda klasické kousky nebo dokonce vintage? Design prstenu by měl být  
v souladu s jejím stylem.

3. Zamyslete se nad velikostí. Je vaše partnerka subtilní nebo spíš vysoká? 
Má menší ruce nebo dlouhé prsty? Podle toho s vámi odborný asistent 
prodeje vybere ten nejvhodnější design.

4. Bílý diamant je pohádkovou klasikou. Některé ženy ale mají rády barvy, 
zamyslete se proto nad oblíbenými barvami vaší vyvolené. Podle toho se 
dají vybírat barevné kameny, které jsou v současné době velmi trendy. 
Možností je také kámen podle znamení, ve kterém byla narozená.

Budova Filadelfie

ZÁSNUBNÍ PRSTEN, NEOBYČEJNÝ ŠPERK 
PRO VZTAH NA CELÝ ŽIVOT

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


Šťavnatý UGO program 
pro jarní restart
Odlehčete svému jídelníčku, usnadněte tělu regeneraci a vytvořte  
si prostor pro přirozený detox a s ním související příval energie.  
UGO Očistný půst byl sestaven tak, aby splňoval správnou kombinaci  
jak potřebných živin, tak i pestrost a zajímavou chuť.

UGO Očistný půst začíná třemi čistými dny s lehkým jídelníčkem, pokračuje 
třemi dny vlastní očisty, během kterých se konzumují jen UGO ovocné  
a zeleninovo-ovocné šťávy a končí opět třemi čistými dny s odlehčenou 
stravou. Registrací do UGO Očistného půstu získáte balíček 1,5 l šťáv  
na každý den po tři dny očisty a recepty pro dny před i po ní.  

Očista – tři dny šťáv probíhají v následujících dnech: 

Út – Čt    4. – 6. 5., Pá – Ne   7. – 9. 5., Út – Čt  10. – 12. 5. 2021

Registrace probíhá od 15. 3. do 11. 4. 2021 na ugoocista.cz  
Cena UGO Očistného programu je 1 590 Kč při vyzvednutí v UGO  
Freshbaru na Brumlovce.

Budova Beta

OČISTNÝ PŮST 
UGO

http://ugoocista.cz
http://ugo.cz/
http://ugo.cz/
https://www.facebook.com/UGOCS/?fref=ts
https://www.instagram.com/ugocs/
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Bezpečnostní 
sloupky na Náměstí 
Brumlovka
V průběhu února byly na chodníku podél ulice Vyskočilova nainstalovány 
ocelové sloupky. Jejich účelem je nejen zvýšení bezpečnosti v této oblasti 
pro pěší, ale i plynulý provoz na Vyskočilově ulici. Sloupky předchází 
neukázněnému parkování na chodnících a náměstí, které nejsou  
pro provoz vozidel z hlediska inženýrských sítí pod povrchem uzpůsobeny.  

V případě, že využíváte doručovací zásilkové společnosti či očekáváte 
dodavatele, prosíme naveďte je na vyhrazená parkovací místa či zásobovací 
zálivy, které jsou pro tyto účely na dobu 15 minut zdarma.

BB Centrum

http://bbcentrum.cz
https://www.facebook.com/BBCentrumPraha
https://www.instagram.com/bbcentrum/
http://bbcentrum.cz
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