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BB Centrum

Festival Open House
míří opět do BB Centra
KDY: víkend 18. – 19. května od 10:00 do 17:00 hodin
O víkendu 18. a 19. května se budete moci podívat do míst, která
vám třeba v průběhu roku zůstávají skryté… Podívat se tam, kam
to není běžné a navíc se dozvíte trochu více o bohaté architektuře
a historii Prahy. Otevřou se totiž brány budov a prostor, které se letos
zapojují do festivalu Open House Praha. Mezi nimi se objeví i některé
budovy BB Centra. Těšit se můžete na zpřístupnění terasy na budově
Filadelfie, Delta a také na otevření Společenského centra Bethany.
→ openhousepraha.cz
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BB Centrum

BBC CUP se blíží...
vytvořte tým a zapojte
se do oblíbeného
fotbalového turnaje
KDY: pátek 14. 6. 2019
KDE: FK Slavoj Vyšehrad, Mikuláše z Husi 1709/1, Praha 4
BB Centrum není jenom o práci, ale i o zábavě a sportu, proto jsme pro
vás přichystali již 19. ročník oblíbeného turnaje v malé kopané s názvem
BBC CUP. Turnaj je určen pro všechny sportovní nadšence – všechny
věkové skupiny, dámy i pány – z řad našich nájemců, kteří mají
rádi výzvy a chtějí si zasoutěžit. Organizátorem akce je společnost
Passerinvest Group, která se do hry také pravidelně zapojuje.
Zápisné pro celý tým je 2 000 Kč. Hlásit se můžete do 24. května
na e-mailu: klara.kolinova@passerinvest.cz
KAPACITA JE OMEZENA!
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Náměstí Brumlovka

Street Food Festival
aneb zažijte adrenalin
ve virtuální realitě
KDY: čtvrtek, 23. května 2019 (11:00 – 18:00 hodin)
KDE: Náměstí Brumlovka
Srdečně vás zveme ve na Street Food Festival na Náměstí Brumlovka.
Přijďte

ochutnat

pouliční

gastronomii

z

celého

světa

jako

je mexické burrito, thajské pad thai, exotické ovoce, ryby a mořské plody,
burgery, zmrzlina, bubble waffle, makronky a spousta dalšího. V době
oběda Vám k poslechu zahraje a zazpívá duo ČechoRom.
NAVÍC si budete moci v rámci akce pořídit virtuální selfie na střeše nejvyšší
budovy BB Centra – Filadelfie, zazávodit si na cykloautodráze nebo zažít
adrenalin ve virtuální realitě.
A to vše přímo na Náměstí Brumlovka v čase od 11:00 do 18:00 hodin.

Cultural and sport events
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Náměstí Brumlovka

Camino de
Santiago: Jak se
vydat na pouť?
KDY: středa, 29. 5. 2019, od 17:30 do 19:30 hodin
KDE: restaurace KOBE na Náměstí Brumlovka
Cestovatelské povídání o tom, že na pouť do Santiago de Compostela
se může vydat úplně každý. Jak se na pouť připravit, co si zabalit a co
pravděpodobně zažiješ v průběhu několika stovek kilometrů cesty do
Santiago de Compostela?
Odpověď na uvedenou otázku, a ještě mnohem více se dozvíte na další
přednášce v rámci série cestovatelských večerů.
Přednáší Adéla Čavojská.
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Cultural and sport events

Baarův park a Park Brumlovka

Dětský den
v BB Centru
KDY: čtvrtek, 30. května (13:00 – 18:00 hodin)
KDE: Baarův park (mezi ul. Želetavská a Baarova)
Park Brumlovka (ul. Za Brumlovkou)
Ve čtvrtek 30. 5. 2019 jsme pro vaše nejmenší připravili odpoledne plné
zábavných aktivit a soutěží o ceny!
Skákací hrad, malování na obličej, modelování balónků nebo třeba
nadýchanou a všemi milovanou cukrovou vatu. Program bude probíhat
v obou parcích, kde si děti za všechny splněné úkoly mohou vybrat
odměnu.
Samozřejmě skvělá atmosféra, spousta zábavy atd.

Cultural and sport events
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Budova Alpha

Výstava Massive
Satisfaction
v budově Alpha
KDY: 20. 5. – 21.6. 2019, denně od 7:00 – 18:00 hodin
KDE: Budova Alpha (vstup přímo ze zastávky autobusu Brumlovka)
Přijměte pozvánku na výstavu Anny Jožové do Budovy Alpha.
Anna Jožová (*1996) studuje od roku 2017 v Ateliéru skla pod vedením
Ronyho Plesla na UMPRUM v Praze. Mezi lety 2016 a 2017 studovala
v ateliéru Design keramiky pod vedením Antonína Tomáška na Fakultě
umění a designu UJEP v Ústí nad Labem. Svou tvorbu prezentovala
v roce 2018 v rámci několika výstav (London Design Week, Czech Design
Week, Glassfest Karlovy Vary). V posledních letech se soustavně věnuje
zejména sklářské tvorbě a designu, přičemž kombinací různých, na první
pohled nesourodých materiálů a klasických sklářských technik vytváří
nové unikátní objekty.
Vstup zdarma.
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Budova Brumlovka

Balance Clubu
Brumlovka bojuje
fotbalem za zdraví
a kvalitní život
Asociace Společenské odpovědnosti pořádá poprvé v České republice
mezinárodní

fotbalový

turnaj

Global

Goals

World

se odehraje 29. května na Václavském náměstí.

Cup,

který

Balance Club

Brumlovka sestavil tým hráček fotbalu, které budou na turnaji v Praze
bojovat za jeden z globálních cílů – konkrétně za zdraví a kvalitní život.
V rámci reprezentace a plnění tohoto cíle Balance Club Brumlovka
připravuje v průběhu května zajímavé doprovodné akce pro své členy
(dárcovství krve, kontrola znamének, diagnostika přístrojem InBody
770, přednáška výživové poradkyně Simony Šťastné). Sledujte stránky
www.balanceclub.cz.
Zaměstnanci společností v BB Centru mají zvýhodněné podmínky členství.
Pro více informací kontaktujte Klientské centrum +420 234 749 810
nebo info@balanceclub.cz.
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Budova Beta

PUMA vás zve na
odpolední běhy
v okolí BB Centra
KDY: každé úterý v čase 17:30 – 18:30 hodin
KDE: sraz v 17:20 hod. na recepci budovy Beta
Pojďte si zdarma zaběhat po práci pod vedením nadšených běžců a blogerů
Soňi Hrabec Kotulkové a Michala Hrabce z Running2.cz.
Běžecká skupina je rozdělena do dvou částí (pomalejší a rychlejší běžci).
Během lekcí budou probíhat kondiční tréninky, obratnostní cvičení i pomoc
se správnou technikou běhu.
Zúčastněte se deseti běhů a vyhrajte VOUCHER NA BĚŽECKÉ BOTY
ZNAČKY PUMA.
Trasa běhu bude v blízkosti areálu BB Centra.
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Budova BRUMLOVKA

NIVOSPORT:

nové oblečení pro
slunečné dny či vaši
letní dovolenou
Přijďte si vybrat krásné šaty a plavky od značek VENICE BEACH, LASCANA
nebo s. OLIVER do prodejny NIVOSPORT.
V nabídce plavek naleznete oblíbené trojúhelníčkové modely i push-up
bikiny, které si můžete vybrat z mnoha pestrých barev či lákavých
vzorů. Bikiny s kosticemi perfektně udrží tvar vašeho poprsí, klasické
plavky zakryjí drobné nedostatky. Vybírat můžete mezi sportovními, tak
i elegantními kousky. Čekají na vás i jedinečné modely plážových šatů
pro denní nošení, teplé letní noci i výjimečné příležitosti.

Facebook

nivosport.cz

Budova Beta

Express Grill zve
na speciální burger
balíčky
Pro jarní a letní měsíce si v Express Grillu pro milovníky grilování
a dobrého jídla připravili nově „burger balíčky“. V nich najdete vše, co pro
úspěšné grilování pokrmů potřebujete.
Mistrem grilu budete díky 4 kusům 150g domácích burgerů z bio hovězího
masa, k tomu 4 kusy domácích burgerových housek, plátků sýra,
čerstvého salátu, karamelizované cibulky, jalapeňos pro pikantní chuť,
domácí omáčky a samozřejmě salátku Coleslaw.
To vše za 490,-Kč. Na vás je teď si balíček objednat den před vyzvednutím,
postarat se doma pak o zažehnutí grilu a pak už jen vychutnávat domácí
grilovaní s rodinou či přáteli.
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