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BB Centrum

Aktuálně otevřené
obchody a služby
v BB Centru – rozvozy,
výdejní okénka,
možnosti stravování
Seznam otevřených obchodů, provozoven a služeb dle jednotlivých budov
(průběžně aktualizujeme) najdete na webových stránkách www.bbcentrum.cz
v sekci Aktuality nebo přímo zde.
V rámci mimořádných opatření a nařízení vlády nejsou ještě veškeré obchody
a služby plně v provozu. Během postupného uvolňování najdete vždy
aktuální stav na odkazu výše, kde bude uvedena i otevírací doba jednotlivých
provozoven, pokud došlo k její úpravě oproti běžnému režimu.
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Online jóga pro
každého – každý
čtvrtek od 18:00 hod.
Pojďte si zacvičit jógu pod vedením nadšené jóga instruktorky Daniely
Bacíkové. Pravidelné lekce se nyní konají každý čtvrtek od 18:00 hod.
na facebookové stránce BB Centrum.

A pro koho jsou lekce vhodné? Pro začátečníky i pokročilé všech věkových
kategorií.

ONLINE JÓGA
PRO KAŽDÉHO
Cultural and sport events
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Online Workshop:
Business dress code
KDY: středa 29. dubna od 18:00 hod.
KDE: Facebook stránka BB Centra
Nevíte si rady s pojmy jako formal business dress code, business casual
nebo smart casual?

ONLINE
WORKSHOP

Na našem online workshopu si jejich význam přesně definujeme,
vysvětlíme

si,

co

znamenají

a

jaké

kousky

oděvu

můžeme

v těchto stylech použít. Také si řekneme, proč je dress code
tak důležitý… a nejen ve světě businessu.
Připojte se k nám ve středu 29. dubna od 18:00 hod. Workshop proběhne
online na facebookové stránce BB Centrum.
Přednáší: Veronika Bijok

Cultural and sport events
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Jaro v BB Centru…
tentokrát trochu jinak
Přijďte si v krásných jarních dnech užít polední pauzu či si zarelaxovat
po práci do jednoho z našich parků. V Baarově parku s velkou vodní
fontánou vedle budovy Filadelfie najdete nejen příjemné místo pro
odpočinek, ale i zajímavé atrakce. Odreagovat se můžete například při hře
pétanque na místním hřišti nebo chvilku posedět na sluníčku (při dodržení
počtu 2 osob).
Deky, stejně tak i hrací koule na pétanque, si je možné zdarma půjčit
na recepci budovy Filadelfie. Navštívit můžete i atletický stadion, ale
ani při sportování však nesmíme zapomínat na aktuální vládní opatření
související s epidemií koronaviru a vyhlášeným nouzovým stavem.
Průběžně byla uvolněna některá opatření, stále bychom však měli myslet
na to, že epidemie neskončila a je třeba se chovat zodpovědně. To se týká
hlavně dodržování dostatečných odstupů od ostatních a povinnosti nosit
na veřejnosti roušku
Cultural and sport events
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BB CENTRUM
přivítalo Brouka
„BROUK“, socha v podobě legendárního automobilu Porsche 911 a jedna
z ojedinělých pohyblivých instalací umělce Davida Černého, je od začátku
dubna k vidění ve Vyskočilově ulici přímo na konci sjezdu z magistrály (ulice
5. května) u budovy Alpha. Společnost Passerinvest Group, která stojí
za rozvojem této lokality a která zde dlouhodobě investuje do neziskových
projektů a rozvoje veřejného prostoru, tak obohatila toto místo o netradiční
instalaci.
Téměř sedmnáct metrů vysoká, osm metrů dlouhá a tři a půl metru
široká socha ztvárňující legendární automobil Porsche 911 nabodnutý na
velikém špendlíku připomíná BROUKA v entomologické sbírce. I opalizující
barva odkazuje na různorodě zbarvený hmyz žijící v přírodě. Socha
je složena z jedenácti pohyblivých segmentů, pohybujících se pomocí
hydrauliky.
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Nové Roztyly

V parku Nové Roztyly
byla otevřena nová
běžecká dráha
V rámci plánu rozsáhlé revitalizace bývalého areálu Interlov bylo v parku
Nové Roztyly nedávno dokončeno další veřejné sportoviště, kterým je
tentokrát venkovní běžecký okruh.
Dráha disponuje mlatovým povrchem a se svou délkou 650 metrů je ideální
na trénink kondice a měření jednotlivých časových intervalů. Běžecká trasa
je navíc vybavena několika cedulemi, které na rovince značí start a dva
běžecké úseky po padesáti metrech. Okolo okruhu bylo umístěno šest
nových lavic k odpočinku nebo protažení.
V rámci parku Nové Roztyly si pak kromě běhu či procházky můžete zacvičit
také na workoutovém hřišti, ve venkovním fitness nebo si zahrát discgolf.
Ani při sportování v parku nebo Krčském lese však nesmíme zapomínat
na aktuální vládní opatření související s epidemií koronaviru a vyhlášeným
nouzovým stavem… Jak se na venkovních sportovištích chovat se dočtete
zde.

Fb

Ins

krcakzije.cz

BB Centrum

Rekonstrukce
v budově Brumlovka
V průběhu dubna došlo v areálu k započetí prací na rekonstrukci
2. a 3. NP v objektu Brumlovka. Veškerá omezení v souvislosti
s rekonstrukcí se jako vždy pokusíme minimalizovat, ale s ohledem
na rozsah úprav, některé práce pravděpodobně zaznamenáte. Následně
bude probíhat výstavba nových prostor, která potrvá do 15. září 2020.
Po celou dobu rekonstrukce, tedy duben až polovina 2020 bude:
•

na jižní části objektu k parkovišti Za Brumlovkou vystavěno lešení

a nákladní výtah. Vjezd do garáží, průchod do objektu, odpadové místnosti
i vjezd pro zásobování od parkoviště budou zachovány, maximálně
s drobným omezením.
•

na parkovišti Za Brumlovkou zabráno 6 parkovacích stání pro účely

stavby, ostatní parkovací místa v areálu budou fungovat v obvyklém režimu
•

dočasně uzavřeno stanoviště pro rychlodobíjení elektromobilů, lze

využít ostatní dobíjecí stanice v budově Delta, Filadelfie nebo v ulici Duhová
Děkujeme za pochopení.
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Rezidence BB Centrum

Roušky, respirátory
a dezinfekce dostupné
v lékárně v BB Centru
V Lékárně BB Centrum je pro vás nyní k dispozici aktuálně velmi
poptávané zboží, kterým jsou ochranné a dezinfekční prostředky.
V současné době si můžete zakoupit:
• roušky (chirurgické ústenky), 1 ks za 25 Kč
• respirátory (KN95/FFP2), 1 ks za 149 Kč
•

český antibakteriální gel s panthenolem, který nevysušuje pokožku,
1 ks/250 ml za 249 Kč

Firmy mohou objednávat i na faktury.
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Budova Brumlovka

Novus Optik má
stále otevřeno
a plně funguje
V oční optice Novus Optik můžete i v aktuálním období využít všech služeb,
které prodejna nabízí. Oční optika má otevřeno i během karantény a je
možné si nechat prověřit váš zrak či si prohlédnout a vybrat brýle a doplňky
z široké nabídky.
Objednat se na vyšetření zraku můžete na tel. čísle 605 858 859.
Aktuální otevírací dobu sledujte na stránkách www.novusoptik.cz
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Budova Brumlovka

Akční nabídka
v Automyčce
Collection
Navštivte Automyčku Collection v budově Brumlovka a využijte akční
dubnovou nabídku. Akce platí na všech pobočkách a lze při ní využít
možnost aplikace Fusso Gold Extra (až na 12 měsíců) za akční cenu
1 490 Kč a dezinfekce interiéru a klima zdarma k vybranému programu.
Pro konzultaci aplikační služby neváhejte kontaktovat přímo Automyčku
Collection.
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Budova Filadelfie

Express Grill
zahájil letní
grilovací sezónu
Pro jarní a letní měsíce si v Express Grillu pro milovníky grilování a dobrého
jídla opět připravili venkovní grilovací sezónu. S ohledem na aktuální situaci
jsou jídla vydávána pouze s sebou a tímto žádáme zákazníky o dodržování
platných vládních nařízení v souvislosti s požadovanými rozestupy.
Aktuální denní menu sledujte ne webových stránkách expressgrill.cz.
V případě špatného počasí je výdejní okénko dostupné u provozovny
v obchodní pasáži budovy Filadelfie.
A pokud rádi grilujete doma, tak vám v Expres Grillu nabízí možnost odběru
i kuchyňsky připravených marinovaných mas, které si můžete ugrilovat
nebo upéct doma. Informace u obsluhy nebo na webových stránkách.
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Budova D

Program Health
Plus: Nová ordinace
pro firmy
Na začátku letošního roku začala v Budově D fungovat pobočka polikliniky
Program Health Plus, která zajišťuje zdravotní služby pro firmy. Dvě
moderní ordinace poskytují komplexní zdravotní péči – prevenci,
diagnostiku, léčbu, odborné poradenství i pracovnělékařské služby.
O zaměstnance pečuje osobní lékař, dvojatestovaný internista, a navíc mají
přístup také k více než 20 specializovaným oborům v poliklinice Program
Health Plus. Zdravotní péči lze nastavit dle potřeb dané společnosti
včetně nadstandardních služeb, jako je zajištění péče pro rodiny
zaměstnanců. Firmy mohou využívat i elektronické zdravotnictví v aplikaci
HealthPlus. Více na webu www.programhplus.cz.
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Budova Brumlovka

Bomton:
Nakupte si z e-shopu
s 15% slevou
Chcete být krásní i v karanténě? Využijte jarní slevu a udělejte si radost
s Bomtonem!
Jelikož si na otevření kadeřnictví a kosmetických služeb v budově
Brumlovka ještě nějakou dobu počkáme, v Bomtonu se rozhodli udělat
vám radost alespoň virtuálně.
Na e-shopu Rozmazlujse.cz právě probíhá jarní sleva na veškeré zboží
a vy si tak můžete nakoupit produkty, které máte rádi, nebo objevit
skvělé novinky. Vybírat můžete z velké nabídky šamponů, kondicionérů,
pečujících

produktů

a

nechybí

ani

tělová

či

pleťová

péče

nebo dekorativní kosmetika. Až do 30. dubna platí na všechny produkty
z e-shopu sleva 15 %.
Stačí při objednávce zadat kód LOVEBOMTON
#malynakupvelkapomoc

Fb

Ins

bomton.cz

Budova A

Perfect Canteen
pro vás stále vaří!
Nyní si jídla od Perfect Canteen vychutnáte i doma. Filip Sajler se svým
týmem rozšířil své služby a spustil e-shop s objednávkou jídel s osobním
odběrem nebo závozem.
Jídlo si můžete objednat online z nabídky denního menu, kde najdete kromě
teplých jídel také zákazníky tolik oblíbené klasiky ve formě zachlazených
jídel, která v lednici vydrží čerstvá několik dní a stačí je jen ohřát. Každý
pokrm navíc dostanete v jednorázovém obalu, kvalitně a bezpečně
zabalený.
Ušetřete si čas a zpříjemněte si home-office či práci v kanceláři dobrým
jídlem!
Objednávat můžete přímo ZDE.
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