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Budova Beta

Cestovatelský
večer „Cesta kolem
světa“
KDY: středa, 10. 4. 2019, od 17:30 do 19:30 hod.
KDE: restaurace KOBE
Známý cestovatel, fotograf a pořadatel festivalu „Kolem Světa“ Karel Wolf
představí v novém formátu své diashow nejatraktivnější místa, která
navštívil v posledních 15 letech na všech kontinentech.
Afrika, Asie, Severní a Jižní Amerika, Austrálie, Nový Zéland, Indický
a Atlantský oceán, sopky, solná pole, stromové domy, Amazonská džungle
a další zajímavá místa, která stojí za to navštívit. Pořad bude zakončen jeho
nejdramatičtější cestou – plavbou historickou plachetnicí přes Drakeův
průliv na Antarktidu.
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Náměstí Brumlovka

Velikonoční
slavnost
v BB Centru
KDY: středa, 17. dubna 2019 (11:00 – 18:00 hodin)
KDE: Náměstí Brumlovka
Srdečně Vás zveme na Velikonoční slavnost. Těšit se můžete těšit
na kvalitní potraviny od drobných prodejců, tradiční pochutiny a zboží
s velikonoční tématikou. Součástí programu bude i ukázka tradičních
velikonočních zvyků a kreativní dílničky pro děti.

• 11:00

Zahájení akce na náměstí

• 11:30 – 13:00 Hudební vystoupení – Jakub Xavier Baro
• 15:00 – 18:00 Ukázka velikonočních zvyků (pomlázka, malování kraslic, …)
• 15:00 – 18:00 Kreativní dílničky pro děti (výroba zajíčka, beránka)
• 16:00 – 17:00 Hudební vystoupení – Michal Strnad & band
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Náměstí Brumlovka

BB Centrum přivítá
Festival jarních
chutí
KDY: čtvrtek, 25. dubna 2019 (11:00 – 18:00 hodin)
KDE: Náměstí Brumlovka
Zima slábne, dny se prodlužují, Slunce se nám ukazuje stále více – jaro
je tu! Pojďte jeho příchod oslavit spolu s námi. Srdečně Vás zveme na
tradiční Festival jarních chutí na Náměstí Brumlovka, kde se můžete
těšit na svěží domácí limonády, chutné marmelády, mléčné produkty
a sladké dobroty, jako jsou makronky, pavlovy, frgály, trdelník atd. K obědu
si můžete dopřát kvalitní burgery nebo holandské hranolky.
NAVÍC, po celý den budou k dispozici nutriční specialistky ze Zdravého
Stravování,

které

Vás

změří

na

analyzačním

přístroji

InBody.

Zjistíte množství svalové i tukové hmoty a také rychlost Vašeho
spalování. S odbornicemi můžete také probrat vaše dotazy ohledně
zdravého jídelníčku a správné výživy.

Cultural and sport events

Fb

Ins

bbcentrum.cz

BB Centrum

Do práce na
motorce, na kole
či koloběžce
S příchodem jarní sezóny si dovolujeme informovat o existenci
bezplatných zón vyhrazených pro parkování motorek v jižní části
areálu. Tímto žádáme majitele, aby parkovali výhradně na vyznačených
parkovacích
aby

místech.

motocykly

Tyto

zóny

nepřekážely

byly

tělesně

úmyslně

postiženým

vybrány

tak,

občanům

při

pohybu areálem a dále důležitým plochám a koridorům v okolí
budov jako jsou uzávěry plynu, přístupy k lapolům, manipulační prostory
pro záchranné sbory, atp. Stejným způsobem samozřejmě připravujeme

Budova Brumlovka

řešení parkování pro motocykly i v severní části areálu.
K parkování kol a koloběžek lze využít kolárny přímo ve vašich budovách
či povrchové stojany, jež jsou rozmístěny po celém areálu. Prosíme uživatele
oblíbených koloběžek Lime nebo kol FREEBIKE, aby je neponechávali
u vstupů do budov, ale taktéž k jejich zaparkování využili stojany.
Děkujeme za pochopení.
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Náměstí Brumlovka

Budova Alpha

Výstava „Proměny
100 let očima
fotografů“
KDY: 18. 3. – 22. 4. 2019, denně od 7:00–18:00 hod.
KDE: Budova Alpha
Putovní výstava historických fotografií připravená ve spolupráci s národním
informačním a poradenským střediskem NIPOS k letošnímu 100. výročí
založení Československa. Deset fotografických panelů přibližuje jednotlivé
úseky stoleté historie soustředěné okolo jednoho rozhodujícího okamžiku
– mezníku: vznik samostatné republiky, mnichovské události, konec druhé
světové války, únorový převrat, pražské jaro a invaze vojsk Varšavské
smlouvy, protestní smrt Jana Palacha, vznik Charty 77 a pohřeb filosofa
Jana Patočky, sametová revoluce a nový život v demokracii. Zobrazují nejen
dramatické chvíle a osoby s daným obdobím spjaté, ale především se snaží
zachytit atmosféru doby, proměny prostředí a životního stylu, poetiku
každodennosti.
Vstup zdarma.
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Residence BB Centrum

UROSANTÉ:
Navázání spolupráce
s GYN MEDICO
Nově klinika Urosanté navázala spolupráci s GYN MEDICO – se soukromou
gynekologickou klinikou, která nabízí svým klientkám nadstandartní péči
v oblasti gynekologie a porodnictví. Diskrétní prostředí, citlivý přístup
a široká ordinační doba.
Pro objednání kontaktujte recepci kliniky GYN MEDICO prostřednictvím
e-mailu gynmedico@gynmedico.cz.
Více informací najdete na webových stránkách kliniky www.gynmedico.cz.
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Beauty Studio Radka
Chválová nabízí nové
ošetření pleti
Beauty Studio Radka Chválová si na jarní sezónu připravilo nové ošetření
nabité vitamíny, které pleť v období jara a léta nezbytně potřebuje.
Samotné ošetření je obohaceno a provoněno výtažky z yuzu a červeného
grapefruitu. Celé ošetření trvá 75 min. a vaše pleť po něm bude krásně
rozzářená, zdravá a svěží. V závěru procedury vás kosmetička nalíčí
sezónní dekorativní kosmetikou, která je inspirována boho stylem.

K dispozici jsou pro vás v nabídce i produkty k domácímu použití – peeling
a maska v jednom, perleťový sprchový gel nebo odličovací pěna.

Fb

Budova Brumlovka

Pravidelné lekce
Runningu v Balance
Clubu Brumlovka
Každou středu od 18:00 hod. se můžete přidat k Tondovi Mocikovi
a Denise Barešové na pravidelný večerní výběh. Lekce jsou určeny pro
členy Balance Clubu Brumlovka.
Zaměstnanci společností v BB Centru mají zvýhodněné podmínky členství.
Pro více informací kontaktujte Klientské centrum +420 234 749 810 nebo
info@balanceclub.cz.

Fb

balanceclub.cz

Budova Filadelfie

Novinky s trendy
barvou přímo z moře
Letošní barvou roku je šťavnatá „Living Coral“. Jedná se o barvu nádherných
přírodních úkazů v podobě korálových útesů. Tento živoucí, optimistický
odstín s teplým zlatým podtónem nás dokáže rozproudit i povzbudit.
Vyzkoušejte kosmetické novinky právě v tomto atraktivním odstínu.
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GTH Catering
zve na velikonoční
menu
KDY: středa 18. dubna
GTH Catering zve na velikonoční menu. Pochutnejte si na tradičních
specialitách v rámci svátků jara.
Polévky:
Kuřecí vývar se šunkovým svítkem
Velikonoční kaldoun
Celodenní Menu:
Valašská velikonoční pečeně s dušenou rýží
Rozmarýnové kuře se šalotkou, vařené brambory
Uzená kýta s francouzským velikonočním salátem
Minutky:
Kuřecí velikonoční závitek se špenátem, šťouchané brambory s pažitkou
Telecí medailonky, velikonoční nádivka s uzeným masem a kopřivami, salát

gth.cz
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Květinové novinky
v JK Jitka Kudláčková
Volnou inspirací pro vznik nových modelů snubních prstenů byl květ
afrikánů, který říká: „Mé srdce nezná falše ani nevěry a tluče jen pro Tebe.“
Přijďte si do JK prohlédnout opravdové šperky pro vaše hluboké vztahy.
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UGO probouzí jaro
novými drinky
Řeřicha, baby špenát anebo mungo klíčky – to jsou všechno rostlinky,
které se díky sluníčku probudily ze zimního spánku. Jsou bohatým zdrojem
vitamínů a minerálů pro naše tělo, a proto v UGU přidali sezónní drinky.
Vznikly tak 3 chutné kombinace:
• Baby špenát, kiwi, ananas a jablko
• Řeřicha, jahody, pomeranč a jablko
• Mungo klíčky, mango, máta, banán a jablko
Pro hladovce navíc připravili nový jarní wrap s balkánským sýrem,
sušenými rajčaty, řeřichou a bazalkovou zálivkou anebo tvarohovocitronový desert se zakysanou smetanou a ananasem.
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