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Rezidence Oliva – 
prodej bytů zahájen
Vážení zájemci o bydlení v lokalitě Brumlovka,
rádi bychom vás informovali, že byl zahájen prodej bytů v architektonicky 
výjimečném objektu se 72 byty u Parku Brumlovka. 

Vybírat můžete z nabídky bytů o dispozicích 1+kk až 4+kk a ploše  
od 32 m2 do 119 m2. Součástí každého bytu je lodžie či terasa, parkovací  
stání a prostorný sklep.

Nabídku konkrétních bytů a více informací o projektu naleznete  
na rezidenceoliva.cz

Možná jste právě našli svůj nový domov.

Rezidence Oliva

https://www.rezidenceoliva.cz
https://www.rezidenceoliva.cz/
https://www.rezidenceoliva.cz/
https://www.facebook.com/RezidenceOliva
https://www.instagram.com/rezidenceoliva/?hl=cs


www.spolecenskecentrum.cz

Velikonoce
s Bethany

(So) 27. 3. 

SETKÁNÍ SE  
VZKŘÍŠENÝM 

1 Kor 15,1-16

Mgr. Luděk SVRČEK  
em. kazatel sboru Bethany

(So) 3. 4.  

KDYŽ JEŠTĚ  
BYLA TMA 

Jan 20,1-19

Mgr. Soňa SÍLOVÁ  
kazatelka sboru Bethany

(Ne) 4. 4. 

MODLITBY  
VDĚČNOSTÍ ZA 

VZKŘÍŠENÍ PÁNA
6:33 hod.

KÁZÁNÍ
10:00 hod. 

ROZHOVORY
18:30 hod. 

(Po) 29. 3. – (Pá) 2.  4. 

KAŽDODENNÍ   
ZTIŠENÍ  

A MODLITBY
8:00 a 20:00 hod.

„Nebojte se, řekl anděl ženám. Vím, že hledáte ukřižovaného Ježíše.  
Není tu, vstal, jak předpověděl.“ 

Bible, Matouš 28,5-6

27. 3. – 4. 4. 2021

(Po) 29. 3.  

CO NEVÍTE  
O VELIKONOCÍCH? 

Mgr. Luděk SVRČEK  
em. ředitel TS CASD

(St) 31. 3.  

JAK PROŽÍT  
VELIKONOCE  

SRDCEM
Stanislav SLAMKA BTh.

kaplan křesťanské školy Elijáš

online
MODLITEBNÍ  

SETKÁNÍ

Odkazy ke spojení a další informace najdete na:

Velikonoce s Bethany 
Velikonoce jsou nejvýznamnějšími svátky křesťanů, kdy si připomínají 
umučení a zmrtvýchvstání Ježíše Krista. U této příležitosti  
si Společenské centrum Bethany připravilo online program, který  
probíhá v předvelikonoční týden do neděle vzkříšení a obsahuje jak 
zajímavé přednášky, tak společné čtení biblických textů – velikonočního 
příběhu. Duchovní příprava v tomto období je podpořena také ranními  
i večerními modlitbami.

•    Co jste nevěděli o Velikonocích?  rozhovor s Mgr. Luďkem Svrčkem, 
premiéra 29. 3. s možností reprízy na YouTube kanálu CASD – SC Bethany

•    Jak prožít Velikonoce srdcem rozhovor se Stanislavem Slamkou BTh., 
premiéra 31. 3. s možností reprízy na YouTube kanálu CASD – SC Bethany

•    Modlitební setkání denně v 8:00 a 20:00 hod. prostřednictvím online 
prostředí

Více informací a odkazy na modlitební setkání naleznete  
na spolecenskecentrum.cz.

Společenské centrum Bethany

VIDEO 
POZVÁNKA

https://spolecenskecentrum.cz/velikonoce-s-bethany/
http://www.spolecenskecentrum.cz/
https://youtu.be/OA1a1cdexAU
http://www.spolecenskecentrum.cz/
https://www.facebook.com/SCBethany
https://www.instagram.com/scbethany/
https://www.youtube.com/channel/UCQpLiLvsPxab76KcHAOg8-g


Online Webcast: 
Poznej svůj mozek 
KDY: středa, 7. 4. 2021, od 18:30 hod. 
KDE: na FB profilu BB Centrum

Liší se mužský a ženský mozek? Proč zapomínáme? Jak trénovat 
soustředění?  Dá se změřit síla myšlenek?  Mentální kondice je stejně 
důležitá jako fyzické zdraví. Mozek je jako sval. Když ho trénujeme, 
má výdrž a zvládne i těžké situace. Poznej svůj mozek je webcast  
o nejnovějších poznatcích z neurovědy podaných jednoduše a na 
příkladech. Poznejte svůj mozek, poznáte tím lépe sami sebe. 

Na nejčastější otázky spojené s mozkem odpoví trenérka mozku  
Eva Fruhwirtová, která založila první a jedinou českou Mozkohernu. 

BB Centrum

ONLINE WEBCAST 
POZNEJ SVŮJ 

MOZEK 

WEBCAST 
JE MOŽNO 

REPRÍZOVAT 
NA FB PROFILU 

 BB CENTRA

https://www.facebook.com/BBCentrumPraha/events
http://bbcentrum.cz
https://www.facebook.com/BBCentrumPraha/videos/?ref=page_internal
https://www.facebook.com/BBCentrumPraha
https://www.instagram.com/bbcentrum/
http://bbcentrum.cz
https://www.bbcentrum.cz/en/about-us/photos-publications/cultural-and-sport-events


Čeština pro cizince  
KDY: pondělí, 12. 4. 2021, od 18:00 hod. 
KDE: na FB profilu BB Centrum

BB Centrum je multikulturním areálem, kde se setkávají a pracují lidé  
více než 70 národností. Máte ve svém okolí alespoň jednoho  
ze zahraničních přátel a dorozumíváte se jiným jazykem než českým?

Rozhodli jsme se podpořit vaši komunikaci a připravili jsme jazykové 
lekce češtiny pro cizince Check the Czech. Tento kurz můžete doporučit  
svým známým česky nehovořícím a kdo ví, za pár týdnů už budete  
vesele konverzovat a ptát se místo how are you? Yak se mash. 

Jazykové lekce Check the Czech budou pod vedením Lucie Jablonské, 
lektorky českého jazyka, probíhat pravidelně, a to každé liché pondělí  
od 18:00 hod. na FB profilu BB Centra. 

Začínáme již 12. 4. 2021.

BB Centrum

ONLINE NA FB PROFILU 
CHECK THE 
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WEBCAST 
JE MOŽNO 

REPRÍZOVAT 
NA FB PROFILU 

 BB CENTRA

https://www.facebook.com/BBCentrumPraha/events
http://bbcentrum.cz
https://www.facebook.com/BBCentrumPraha/videos/?ref=page_internal
https://www.facebook.com/BBCentrumPraha
https://www.instagram.com/bbcentrum/
http://bbcentrum.cz
https://www.bbcentrum.cz/en/about-us/photos-publications/cultural-and-sport-events


Online Webcast: 
Maroko
KDY: středa, 14. 4. 2021, od 17:30 hod. 
KDE: na FB profilu BB Centrum 

Maroko je pozoruhodnou zemí plnou barev, vůní i zvuků prosycených 
všudypřítomnou tradiční kulturou a zvyky, které zatím nepodlehly změnám 
moderního světa. Nic z toho nelze zprostředkovat žádným médiem, vše  
je potřeba vidět a zažít. Přesto vás zveme na povídání o unikátní  
expediční cestě, během níž uskutečníme šestidenní přechod části  
Vysokého Atlasu a vedle návštěvy historických měst Marrákes a Fes, 
pohlédneme na svět ze hřbetu velblouda v písečných dunách Erg Ghebbi  
a projdeme se unikátními cedrovými lesy nad Azrou.

Přednáší: David Hainall 

BB Centrum
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JE MOŽNO 
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 BB CENTRA

https://www.facebook.com/BBCentrumPraha/events
http://bbcentrum.cz
https://www.facebook.com/BBCentrumPraha/videos/?ref=page_internal
https://www.facebook.com/BBCentrumPraha
https://www.instagram.com/bbcentrum/
http://bbcentrum.cz
https://www.bbcentrum.cz/en/about-us/photos-publications/cultural-and-sport-events


Online taneční 
na Brumlovce  
KDY: středa, 21. 4. 2021, od 18:00 hod. 
KDE: na FB profilu BB Centrum

V dubnu se vydáme na slunnou Kubu, odkud pochází v pořadí již čtvrtý 
tanec, který si společně zatančíme. Mambo! Určitě znáte film Hříšný tanec, 
ve kterém právě mambo hraje prim. Věříme, že si společně lekci užijeme.

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

BB Centrum

ONLINE  

TANEČNÍ NA 
BRUMLOVCE 

WEBCAST 
JE MOŽNO 

REPRÍZOVAT 
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 BB CENTRA

https://www.facebook.com/BBCentrumPraha/events
http://bbcentrum.cz
https://www.facebook.com/BBCentrumPraha/videos/?ref=page_internal
https://www.facebook.com/BBCentrumPraha
https://www.instagram.com/bbcentrum/
http://bbcentrum.cz
https://www.bbcentrum.cz/en/about-us/photos-publications/cultural-and-sport-events


ONLINE WEBCAST 
MĚSTO EKO  
I LOGICKÉ

Online Webcast: 
Město eko i logické 
KDY: čtvrtek, 22. 4. 2021, od 19:30 hod. 
KDE: na FB profilu BB Centrum

Zajímá vás problematika výstavby, nedostatku bytů a bublina vysokých 
cen? Jaké by město mělo být, aby vyvážilo misky vah počtu obyvatel  
a jejich potřeb? Město „EkoLogické“ je přednáškou o mnoha často  
malých principech s velkými dopady na město a jeho obyvatele, která vás 
jistě zaujme. 

Eduard Forejt, odborník na real estate s více než 20letou zkušeností, jemuž 
je propůjčen titul CRE® (Counselor of Real Estate) prestižní americké 
organizace The Counselors of Real Estate ® nás provede svými úvahami  
o základních principech Eko i Logických měst a jejich tvorbě. 

BB Centrum
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 BB CENTRA

https://www.facebook.com/BBCentrumPraha/events
http://bbcentrum.cz
https://www.facebook.com/BBCentrumPraha/videos/?ref=page_internal
https://www.bbcentrum.cz/en/about-us/photos-publications/cultural-and-sport-events
https://www.facebook.com/BBCentrumPraha
https://www.instagram.com/bbcentrum/
http://bbcentrum.cz


ONLINE WEBCAST 
HOVORY Z 

BRUMLOVKY

Online Webcast: 
Hovory z Brumlovky 
KDY: středa, 28. 4. 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: Václav Švub 

Václav Švub je globálně zodpovědný za ABB digitální řešení pro zákaznický 
segment dodavatelů do automobilového průmyslu – Automotive Tier 1. 
Ve své pozici se zaměřuje na digitální strategii, koncepty flexibilní výroby 
a využívání digitálních služeb a řešení z nabídky ABB u zákazníků. Zároveň 
má také na starosti spolupráci se strategickými digitálními partnery  
a dalšími institucemi. Václav stojí také za ABBcasty, které sám  
moderuje. Každý díl je o technickém tématu, od vypínačů až po umělou 
inteligenci, které ovlivňuje naše životy, i když si to možná neuvědomujeme. 

Rozhovorem provází Eduard Forejt.

BB Centrum
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https://www.facebook.com/BBCentrumPraha/events
http://bbcentrum.cz
https://www.facebook.com/BBCentrumPraha/videos/?ref=page_internal
https://www.facebook.com/BBCentrumPraha
https://www.instagram.com/bbcentrum/
http://bbcentrum.cz
https://www.bbcentrum.cz/en/about-us/photos-publications/cultural-and-sport-events


Online cvičení:  
Body and Mind lekce 
KDY: úterý a čtvrtek od 18:00 hod., dle rozvrhu níže  
KDE: na FB profilu BB Centrum

Aktuální situace stále nepřeje skupinovým lekcím.  My si ale můžeme 
zacvičit lekce Home Fitness s instruktorem Balance Clubu Brumlovka 
Danielem Hlubučkem a Jógu s Danielou Bacíkovou v pohodlí svých  
domovů. Lekce Home Fitness je zaměřená na fyzickou kondici a formování 
postavy, Jóga pak na protažení celého těla, odstranění bolesti zad i zklidnění  
mysli. 

Lekce jsou vhodné pro začátečníky i pokročilé všech věkových kategorií. 

•    úterý 6. 4., 13. 4., 20. 4. a 27. 4. 2021   – Home Fitness s D. Hlubučkem

•    čtvrtek 1. 4., 8. 4., 15. 4., 22. 4. a 29. 4. 2021  – Jóga s D. Bacíkovou

BB Centrum

JÓGA 
DANIELA BACÍKOVÁ

DANIEL HLUBUČEK 
HOME FITNESS

WEBCAST 
JE MOŽNO 

REPRÍZOVAT 
NA FB PROFILU 
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https://www.facebook.com/BBCentrumPraha/events
http://bbcentrum.cz
https://www.facebook.com/BBCentrumPraha/videos/?ref=page_internal
https://www.facebook.com/BBCentrumPraha
https://www.instagram.com/bbcentrum/
http://bbcentrum.cz


Nákup nemovitosti?  
Vyplatí se ho neodkládat, 
ceny půjdou nahoru
Úrokové sazby u hypoték se v lednu a únoru držely rekordně nízko. S tím 
je ale konec. Zájemci o nové bydlení by měli počítat s tím, že od dubna 
půjdou úrokové sazby postupně nahoru, a hypotéky tak podraží. Důvodem 
je především zvyšování úrokových sazeb u poskytovatelů hypotečních 
úvěrů, kdy po menších hráčích na trhu začali sazby zvedat i ti velcí. Pokud 
patříte mezi ty, kteří letos uvažují o pořízení nového bydlení, ať už máte  
v plánu nemovitost koupit, nebo postavit, své rozhodnutí byste neměli 
příliš odkládat. Využijte aktuální situace, kdy jsou úrokové sazby ještě 
relativně nízké. 

Zkušení odborníci v OK POINTU v budově Brumlovka jsou připraveni podat 
vám pomocnou ruku se vším, co budete k nákupu bytu či domu potřebovat. 
Na čísle 242 486 328 si s nimi můžete sjednat individuální schůzku online, 
anebo osobně za dodržení veškerých hygienických pravidel. 

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

Brumlovka

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


Rozmazlujte se  
s Bomton Beauty
Věděli jste, že Bomton studia mají vlastní e-shop? Jmenoval  
se Rozmazlujse, nyní jej ale najdete pod názvem Bomton Beauty. 

Bomton studia jsou luxusní kadeřnictví, kde najdete také kosmetické 
služby, masáže, fitness centrum Bomton Power Concept, kliniku estetické 
medicíny Bomton Clinic a kadeřnickou akademii Bomton Academy. Změna 
názvu e-shopu proto zjednoduší orientaci v nabídce služeb.

Pro Bomton je typická nadstandardní péče, proto na e-shopu Bomton 
Beauty můžete zakoupit známé i méně známé značky, které jsou 
prověřené zaměstnanci Bomton studií – odborníky na péči o vlasy, pleť  
i tělo. V portfoliu e-shopu Bomton Beauty najdete značky jako Sachajuan, 
Rodin, Oribe či Institut Esthederm. 

Standardy e-shopu bude Bomton naplňovat i nadále a bude o vás pečovat, 
jak nejlépe umí.

Brumlovka

https://www.bomton.cz/
https://www.bomtonbeauty.cz/
https://cs-cz.facebook.com/BomtonStudios/
https://www.instagram.com/bomtonstudios/?hl=cs


arena: Když 
nemůžete plavat, 
běhejte    
Buďte připraveni, až se bazény zase otevřou. Pomoci vám v tom může  
i běh, speciálně cílený pro plavce. 

Plavečtí specialisté z areny požádali kondiční trenéry Jana Micku a Marcela 
Roztočila, aby vytvořili tréninky běhu, které se hodí do plaveckého 
tréninku. 

Několik tréninkových tipů naleznete zde: Když nemůžete plavat

Další rady a tipy pro plavce najde na webu arenashop.cz

Brumlovka

https://www.arenashop.cz/clanek/106/kdyz-nemuzete-plavat-behejte/
http://www.arenashop.cz
https://www.arenashop.cz/
https://www.facebook.com/arenaceskarepublika/
https://www.instagram.com/arenawaterinstinct_czsk/?hl=cs
https://www.arenashop.cz/


bikero je vám zase 
o kousek blíž
Bikero, jednička na tuzemském trhu s cyklistickým a sportovním 
vybavením otevřela svou novou pobočku v Budově B, naproti Náměstí 
Brumlovka.  Prodejna se vstupem z hlavní Vyskočilovy ulice nyní funguje 
jako výdejna e-shopu. 

V nabídce e-shopu naleznete nové modely kol značek jako BMC, Focus 
Mondraker, CTM, Autor a mnoho dalších, cyklistické vybavení, oblečení  
a doplňky. 

Pokud si však chcete ušetřit cestu na Brumlovku, můžete využít služby 
bikero kurýra, který vám kolo přiveze, kam si řeknete – seřízené, čisté  
a připravené k nasednutí. Na místě vám vše kurýr osobně vysvětlí, 
nastavení posedu, odpružení a cokoliv vás bude zajímat. Vy pak můžete 
rovnou nasednout a jet!

Budova B

https://www.bikero.cz/
https://www.bikero.cz/
https://www.facebook.com/bikero.cz/
https://www.instagram.com/bikerocz/


Zážitek vietnamské 
gastronomie na 
dosah
Moderní vietnamská restaurace Dian stále trpělivě čeká na své slavnostní 
zahájení provozu v budově Beta. Restauraci jsme již plni očekávání 
představili krátkou vizitkou v posledním čísle magazínu City. Její majitelé, 
bratři Khahn a Giang Ta, však provozují další dva úspěšné podniky, Gao Den  
a Taro, díky kterým se můžete namlsat moderních asijských chutí a získat 
tak představu, jaký gastronomický zážitek vás čeká po otevření tohoto 
podniku. 

Menu je koncepčně u obou restaurací podobné. Gao Den nabízí vietnamské 
klasiky jako Pho a Bun Bo Nam Bo doplněné o pravidelně obměňované 
speciály, restaurace Taro využívá sezónní suroviny a masa od farmářů  
a umně je kombinuje s asijskými recepty.

Objednaná jídla je možno vyzvednou buď osobně, nebo objednat přímo 
domů, rozvoz zajišťují zaměstnanci restaurací v rádiusu přibližně do 10 km 
od své provozovny.

Gao Den (Stodůlky): každý den 11:00 - 20:00 hod.
Taro (Smíchov): úterý až sobota 11:00 - 20:00 hod.

Beta

https://www.bbcentrum.cz/files/downloadfile/BB-Centrum-City-Zima-Jaro-2021.pdf
https://gaoden.cz/
https://www.taro.cz/
https://gaoden.cz/
https://www.facebook.com/Gaoden.Praha
https://www.instagram.com/gaodenprague/?hl=cs
https://www.taro.cz/
https://www.facebook.com/TaroPrague
https://www.instagram.com/taroprague/?hl=cs


Nabídka nových 
pestrobarevných 
jídel PuzzleSalads
Pochutnejte si na sezónním salátu MICROGREENS & FRESH CHEESE,  
ve kterém najdete mix salátů s fermentovanou pšenicí, směs  
microgreens, sýr cottage s červenou řepou, sýr cottage se zeleným 
ječmenem, mix ředkviček, edamame a hrášku, vejce, pohankové krekry  
s dýňovými semínky a hráškový dressing.

Jako druhou bombu představují PASTRAMI BOWL s rýží basmati, hovězím 
pastrami od HellSmoke BBQ, coleslawem z červeného zelí, hráškem, 
marinovanou červenou cibulí, jalapeños nachos a wild garlic chimichuri  
& chipotle majonézou. 

Kromě těchto sezónních hvězd si můžete vybrat z denní nabídky hlavních 
jídel a skvělých dezertů nebo si složit salát dle vlastní chuti. 

Výdejové okénko PuzzleSalads je otevřeno každý všední den  
10:30 – 16:00 hod.

Filadelfie

https://puzzlesalads.cz/
https://www.facebook.com/PuzzleSalads/
https://www.instagram.com/puzzlesalads/
https://puzzlesalads.cz/


drogerie dm 
vám přeje veselé 
Velikonoce 
Velikonoce bezesporu patří k nejvýznamnějším svátkům v roce.  
S příchodem Velikonoc můžeme oslavit konec zimy a tolik očekávaný 
příchod jara. Prohlédněte si tipy, které pro vás v dm připravili,  
a inspirujte se.

Filadelfie

http://www.dm.cz
http://www.dm.cz
https://www.facebook.com/dm.cesko/
https://www.instagram.com/dm_cesko/?hl=cs
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