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Vážení čtenáři měsíčníku eCity,
jsme velice potěšeni, že vývoj pandemické situace pomalu umožňuje
osobní setkávání. Přestože byl program převedený do online prostředí
velmi úspěšný, čímž velmi děkujeme za vaši věrnost a sledování
jednotlivých webcastů, nemůžeme skrýt radost a nadšení z nabídky
červnových aktivit. Většina totiž bude probíhat již osobně, a to za dodržení
platných opatření.
Podmínkou účasti je doložení dokladu o prodělaném onemocnění
COVID v ochranné lhůtě, dokladu o ukončeném očkování nebo platný
negativní test na přítomnost COVID-19. Testovací místo je dostupné přímo
v BB Centru – AG Point BBC Brumlovka, objednat se můžete ZDE.
Tento měsíc jsme pro vás připravili např. dětský den, komentované
prohlídky, cestovatelský večer, taneční lekci i pravidelné lekce běhu
a jógy. V uměleckou galerii také proměníme atrium budovy Alpha.
V případě, že si ještě netroufáte opustit bezpečí svých domovů, nový
díl Hovorů z Brumlovky stále naleznete online, stejně tak jako všechny
již proběhlé webcasty. Ty můžete kdykoliv reprízovat ve složce videí na
FB profilu BB Centra.
Velmi se na vás těšíme.
Tým společnosti Passerinvest Group
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Alpha

Galerie na
Brumlovce
– Art of Flowers
KDY: 7. června – 4. července 2021
KDE: atrium budova Alpha, Vyskočilova 1461/2a
Mezinárodní výstavní projekt „Art of Flowers“ nám představí moderní
malíře východní Evropy, kteří vystavovali mimo jiné v Královské Galerii
v Londýně, v Číně, Německu, Francii, Finsku a Rusku. Jejich realistické,
impresionistické i avantgardní olejomalby budou vystaveny v atriu budovy
Alpha téměř měsíc. Výstava Art of Flowers dokazuje, že květiny stále patří
mezi nejsilnější symboly v umění.
Atrium budovy Alpha je veřejnosti přístupné každý den, včetně víkendů,
od 10:00 do 18:00 hod.

ART OF FLOWERS
KVĚTINÁM ROZUMĚJÍ VŠICHNI
Organizátor akce, společnost Passerinvest Group, a.s., bude na této akci pořizovat
fotografický a audiovizuální záznam.
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česky

Filadelfie

Cestovatelský večer:
Nejkrásnější národní
parky a treky JZ USA
KDY: středa, 9. června, od 17:30 hod.
KDE: vinárna Sommellerie, budova Filadelfie, Želetavská 1525/1

NEJKRÁSNEJŠÍ NP A TREKY JZ USA

CESTOVATELSKÝ
VEČER
Organizátor akce, společnost Passerinvest Group, a.s., bude na této akci pořizovat
fotografický a audiovizuální záznam.

Cultural and sport events

Málokdo by věřil, že v Americe jsou stále místa, kde nemusíte potkat půl
dne ani živáčka, můžete strávit celé dny v divoké přírodě, obklopeni jen
impozantními skalisky, vodopády nebo soutěskami. Úchvatná dechberoucí
panoramata, divokou krásu přírody, daleko od civilizace a velkých měst,
to vše nabízí „divoký Západ“.
Mnohá místa zůstávají stále stejná jako před 100 lety, horké pouště,
národní parky a rozlehlé pláně obývá jen pár indiánských farmářů. O setkání
s medvědy, trekování ve vodě v soutěsce i v třítisícových průsmycích,
nejteplejším místě USA, indiánských zvycích a hlavně o dobrodružství
na cestě napříč jihozápadem USA se dvěma malými dcerami, jedním autem
a jedním stanem nám povypráví dvojice cestovatelů Jana a Karel Wolfovi.
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Taneční na Brumlovce
s venkovní tančírnou
KDY: středa, 16. června 2021, od 19:00 hod., tančírna od 20:00 hod.
KDE: Náměstí Brumlovka, Vyskočilova 1100/2
V pořadí již šesté taneční setkání, poprvé však pod otevřeným nebem
na Náměstí Brumlovka. Pozvánkou buď temperamentní španělský tanec
PASO DOBLE, který představuje koridu. Muž tedy znázorňuje toreadora,
přijdete na to, co znázorňuje tanečnice?
Lektorkou tanečních je Lenka Nora Návorková, několikanásobná mistryně
ČR v latinskoamerických tancích, vítězka StarDance 2018 a účastnice další
řady této oblíbené televizní soutěže.
Taneční parket na Náměstí Brumlovka bude volně přístupný všem po
skončení taneční lekce, přemění se tak ve venkovní tančírnu. DJ Honza
Mikulecký bude hrát latinskoamerické rytmy i moderní skladby až do
22:00 hod. O báječné nápoje a míchané drinky se postará Sommellerie.
Rezervace není třeba. Taneční na Brumlovce se v případě nepřízně počasí
nekoná. Aktuální informace naleznete na FB profilu BB Centra.
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TANEČNÍ NA
BRUMLOVCE
S VENKOVNÍ TANČÍRNOU
Organizátor akce, společnost Passerinvest Group, a.s., bude na této akci pořizovat
fotografický a audiovizuální záznam.

Cultural and sport events

BB Centrum

Dětský den
v BB Centru
KDY: středa, 16. června 2021, od 13:00 do 19:00 hod.
KDE: Park Brumlovka (ul. Za Brumlovkou)
a Baarův Park (mezi ul. Želetavská a Baarova)
Nenechejte si ujít tradiční program u příležitosti svátku dětí. Tentokráte
vzhledem k pozvolnému rozvolnění vládních restrikcí ve středu
16. června 2021.

DĚTSKÝ DEN
V BB CENTRU

Dětský den to je odpoledne plné zábavných aktivit a soutěží o ceny pro
vaše nejmenší. Těšit se mohou na skákací hrad, malování na obličej,
modelování balónků a nebo třeba na nadýchanou a všemi milovanou
cukrovou vatu. Program bude probíhat v Parku Brumlovka i Baarově parku,
kde si děti za všechny splněné úkoly budou moci vybrat odměnu.

Organizátor akce, společnost Passerinvest Group, a.s., bude na této akci pořizovat
fotografický a audiovizuální záznam.

Cultural and sport events
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česky

Komentované
prohlídky
v BB Centru
KDY: středa, 16. června 2021, v 10:00 a 18:00 hod.
KDE: sraz u vodního prvku budovy Filadelfie (u Baarova parku)
Želetavská 1525/1
Rádi bychom vás také pozvali na komentovanou prohlídku BB Centra,
kde představíme vývoj urbanismu celé lokality v duchu tzv. města
krátkých vzdáleností, koncept komerčního developmentu s tvorbou
pracovních příležitostí a bydlení ve vazbě na rozvoj městské infrastruktury,
občanské vybavenosti a služeb, zejména s důrazem na kvalitní veřejná
prostranství a dostatek prostoru pro sport a relaxaci.
Součástí

prohlídky

bude

návštěva

jak

podzemních

podlaží

a technologického zázemí objektů (strojovna vzduchotechniky, náhradní
zdroje elektro, sprinklerové hospodářství apod.) tak vybraných zelených
střech. Prohlídka včetně případných dotazů a diskuze potrvá přibližně
2,5 hodiny.
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KOMENTOVANÉ
PROHLÍDKY
V BB CENTRU

Organizátor akce, společnost Passerinvest Group, a.s., bude na této akci pořizovat
fotografický a audiovizuální záznam.

Cultural and sport events

Sportovali jste s námi před monitory počítačů? Již nemusíte! Připravili
jsme pro vás sportovní lekce v lokalitě Brumlovka, které pořádáme zcela
zdarma.
BĚŽECKÉ LEKCE S PUMOU
KDY: každé úterý od 17:30 hod.
KDE: sraz v 17:20 hod. na recepci budovy Beta, Vyskočilova 1481/4
Běžecké lekce ve dvou skupinách pro začátečníky i již zkušené běžce vedou
lektoři a blogeři z running2.cz Soňa Hrabec Kotulová a Michal Hrabec.
JÓGA PRO SENIORY
KDY: každou středu od 10:30 hod.
KDE: Park Brumlovka, ulice Za Brumlovkou
Zdravotní cvičení s ohledem na zdravotní omezení věkové skupiny
se Šárkou Furda. Nutná vlastní cvičební podložka.
JÓGA PRO VEŘEJNOST

PRAVIDELNÉ
SPORTOVNÍ AKTIVITY
NA BRUMLOVCE
Organizátor akce, společnost Passerinvest Group, a.s., bude na této akci pořizovat
fotografický a audiovizuální záznam.

KDY: každý čtvrtek od 7:00 hod.
KDE: Park Brumlovka, ulice Za Brumlovkou
Klasická lekce jógy pro začátečníky i pokročilé všech věkových kategorií
s Danielou Bacíkovou. Nutná vlastní cvičební podložka.
Rezervace není třeba. Lekce jógy se v případě nepřízně počasí nekoná,
lekce běhu probíhá za každého počasí. Aktuální informace naleznete
na FB profilu BB Centra.

Fb

Ins

bbcentrum.cz

BB Centrum
česky

Online Webcast:
Hovory z Brumlovky

WEBCAST
JE MOŽNO
REPRÍZOVAT
NA FB PROFILU
BB CENTRA

KDY: středa, 23. června 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: Petra Tyrpeklová
Petra Tyrpeklová během svých studií biologie a chemie na Pedagogické
fakultě UK v Praze působila v oblasti PR, učila na Katedře tělesné výchovy
Přírodovědecké fakulty UK v Praze, napsala knihu Sportovní aktivity pro
celou rodinu (Grada, 2009) a školila akreditované kurzy MŠMT.
Po letech strávených ve vedoucích pozicích v mezinárodních fitness
řetězcích řídila spa, saunový svět a nestátní zdravotnické zařízení
fyzioterapie. Velkou zkušeností a inspirací byly roky strávené v zahraničí
(Německo, Belgie). Nyní působí jako General Manager v exkluzivním
fitness a wellness Balance Club Brumlovka. K jejím zálibám patří rodina,

ONLINE WEBCAST

HOVORY Z
BRUMLOVKY

chalupaření a samozřejmě fitness a wellness.
Rozhovorem provází Eduard Forejt.
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Cultural and sport events

WEBCAST
JE MOŽNO
REPRÍZOVAT

česky

NA FB PROFILU
BB CENTRA

anglicky

BB Centrum

Online Webcast:
Čeština pro cizince
KDY: každé pondělí v lichém týdnu od 18:00 hod., dle rozpisu níže
KDE: na FB profilu BB Centrum
V dubnu jsme odstartovali lekce českého jazyka pro cizince Check the
Czech. BB Centrum multikulturním areálem, kde se setkávají a pracují lidé
více než 70 národností, proto jsme se rozhodli našim zahraničním přátelům

ONLINE NA FB PROFILU

CHECK THE
CZECH

alespoň trochu ulehčit integraci do českého prostředí.
Lekce probíhají online a mají tu výhodu, že je možné je kdykoliv přehrát
znovu a znovu. Nyní je tak možné již přehrát čtyři jazykové lekce.
Pokud tedy máte ve svém okolí nečesky hovořícího kamaráda či známého,
budeme rádi za doporučení.
• pondělí 7. a 21. 6. 2021 – Check the Czech s Lucií Jablonskou

Cultural and sport events
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Restaurace, bistra
a kavárny otevírají
své vnitřní prostory
Vychutnejte si ranní kávu, vydatný oběd či gurmánskou večeři v prostředí
své oblíbené restaurace. Znovuotevřené jsou i vegetariánská Maranatha
a Perfect Canteen Moneta Money Bank, která je nyní přístupna i veřejnosti.
Detailní informace k jednotlivým provozům naleznete na bbcentrum.cz.
Prosíme o dodržování platných vládních nařízení: nošení ochrany dýchacích
cest mimo konzumaci, max. 4 lidé u stolu (pokud nenáleží do jedné
domácnosti) a doklad o prodělaném onemocnění COVID, doklad o očkování
nebo platný negativní test na přítomnost COVID-19. Testovací místo
je dostupné přímo v BB Centru – AG Point BBC Brumlovka, objednat
můžete ZDE.
Kantýny: GTH, Office Food, Perfect Canteen Moneta Money Bank
Restaurace: Grosseto, Maranatha, Roast & Grill Bistro, Baifu, Mango,
Dhaba Beas, PuzzleSalads, PuzzlePasta, Vyskočilka, Ugo, SushiTime, Dian
Kavárny: Costa Coffee, Coffee Perk, Cukrárna Hájek & Hájková,
Tlap´s Coffee, O2 HUB Kavárna

INTERAKTIVNÍ MAPA RESTAURACÍ ZDE
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Broker Consulting:
Partner pro financování
bydlení v Rezidenci Oliva
Hlavním partnerem pro financování bydlení se stala společnost Broker
Consulting, která zájemcům o bydlení zajistí:
•
•
•
•
•
•
•
•

individuální posouzení možností financování koupě vybrané nemovitosti
srovnání nabídek hypotečních úvěrů napříč trhem
výběr nejvhodnější nabídky hypotéky s ohledem na zásady fin. plánování
sjednání hypotéky u zvoleného poskytovatele
pomoc při nákupu nemovitosti jako investice
administrativní součinnost při zajištění celého procesu
konzultaci a sjednání pojištění nemovitosti
ošetření rizik souvisejících s poskytnutím hypotéky

radim.stantejsky@bcas.cz
+420 602 366 095
V OK POINTu Brumlovka lze vyřídit veškeré finanční a realitními záležitosti.
Na čísle 242 486 328 je možné sjednat individuální schůzku s některým
z tamních odborníků buď online, anebo osobně za dodržení veškerých
hygienických pravidel. OK POINT je k dispozici během následujících
konzultačních hodin:
Bytový projekt společnosti Passerinvest Group se 72 byty
o dispozicích 1+kk až 4+kk a ploše od 32 m2 do 119 m2,
vyrůstá v těsném sousedství Parku Brumlovka v oblíbené rezidenční
části Prahy 4 – Michle.
rezidenceoliva.cz

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

Beta

ASKO:
Za hranicí komfortu
a dokonalosti
Na český trh právě vstupuje exkluzivní skandinávská značka prémiových
domácích spotřebičů ASKO, určených pro vaření, uchovávání potravin
i vína a péči o prádlo. Upoutají na první pohled čistým minimalistickým
designem i dokonalým řemeslným zpracováním. Spotřebiče ztělesňující
skandinávské hodnoty přinesou domů komfort, špičkové profesionální
technologie a funkce i respekt k přírodě.
První český designový showroom bude otevřen 2. června v budově Beta.
Tak neváhejte a přijďte načerpat inspiraci pro svůj vlastní domov.
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Znovuotevřená kavárna
Costa Coffee je ideálním
společníkem do každého
počasí
Tento rok by se dalo jarní počasí označit opravdu za aprílové. Lidé střídají
šaty za zimní kabáty a nikdo netuší, které kousky ze svého šatníku oblékne
příští týden. Čím se proti náladám přírody bránit? Navštivte svoji oblíbenou
kavárnu Costa Coffee, kde jsou připraveni na všechno!
Kromě klasických horkých nápojů nově připravují také cold brew, která
se postupně máčí a filtruje. Po 20 hodinách je odfiltrována a silný
koncentrát se nechá vychladit, díky tomu zajistí to správné osvěžení.
Podávat se může pouze s ledem, ale na přání je možné ji dochutit mléčnou
pěnou nebo jahodovou příchutí. Ledovou vzpruhou pro slunečné dny
je určitě Matcha-anýzové iced latte nebo ovocné smoothies.
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Filadelfie

Ochutnejte
čokoládovou tlapku
z Tlap´s Coffee
Do nabídky Tlap´s Coffee přibyly ručně vyráběné čokolády z čokoládovny
Janek, včetně roztomilých, čokoládových tlapek. Česká čokoládovna
z Uherského Brodu dělá čokoládu poctivě, z kvalitních surovin a díky
tomu chutná čokoláda o poznání lépe. Zakoupit si v espresso baru
můžete čokoládu v mnoha variantách, od hořké po bílou, s oříšky,
či sušeným ovocem a naprostým hitem je růžová čokoláda, tzv. ruby
s pistáciemi.
Kavárnu Tlap´s Coffee naleznete v obchodní pasáži budovy Filadelfie.
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arena: Ohlédnutí
za ME v plavání
v Budapešti
Sportovní značka arena podporuje české plavce na jejich cestě
za úspěchem. Závodní plavky a brýle arena hrály hlavní roli při překonávání
osobních i národních rekordů i zlatou medailí Báry Seemanové.
Foto: M. Sidorják
Prodejna arena (budova Brumlovka)
pondělí – pátek 10:00 – 19:00 hod.
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dm představuje
produkty neutrální
k životnímu prostředí
Drogerie dm vyvinula na základě unikátní metody produkty, které nejsou
pouze klimaticky neutrální, ale navíc také neutrální k životnímu prostředí.
Pro Climate produkty jsou vyráběny tak, aby zanechaly pokud možno
co nejmenší ekologickou stopu, a během jejich životního cyklu dm
vykompenzuje jejich dopad na životní prostředí v 5 oblastech: klimatické
změny, eutrofizace, okyselování, oxidačního smogu a narušování ozonové
vrstvy.
Díky kompenzačnímu procesu se životnímu prostředí vrátí to, co mu při
výrobě produktu bylo odebráno.
Nové Pro Climate produkty jsou již dostupné v drogeriích dm.
Více informací na dm.cz/proclimate
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Do parku na oběd,
piknik nebo na
pétanque
Přijďte si v krásných letních dnech užít polední pauzu či se zrelaxovat
po práci v jednom z našich parků. V Baarově parku s velkou vodní fontánou
najdete nejen příjemné místo pro odpočinek, ale i zajímavé atrakce.
Odreagovat se můžete například při hře pétanque na místním hřišti.
Je možné si zde udělat i piknik a pochoutky si donést z některé
z nedalekých restaurací či kaváren. Deky i hrací koule na pétanque
si můžete zdarma půjčit na recepci budovy Filadelfie. Čtenáři jistě
nepohrnou knihou z místní KnihoBudky.
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Park Nové Roztyly

Dětské odpoledne
a komentované
prohlídky Nové Roztyly
KDY: čtvrtek 17. června 2021, od 13:00 do 19:00 hod
komentované prohlídky začínají v 15:00 a 17:30 hod.
KDE: lesopark Nové Roztyly, Krčský les, stanice metra linky C – Roztyly
Pokud se nemůžete zúčastnit dětského dne na Brumlovce ve středu
16. června, nezoufejte, o bohatý program nemusíte přijít. Dětský den
totiž pořádáme i ve čtvrtek 17. června v lokalitě Nové Roztyly, kde jako
společnost Passerinvest Group také působíme. Samozřejmě rádi uvítáme
všechny, co nás navštíví v oba dny. Děti si to přece zaslouží.
Pro zájemce o projekt výstavby na brownfieldu, území bývalých jatek
Interlov, pořádáme komentované prohlídky lokalitou v odpoledních
hodinách. Začínáme v 15:00 a 17:30 hod. u Restaurace Za Vetrem.
Více informací naleznete na online magazínu týkající se oblasti Krčského

DĚTSKÉ ODPOLEDNE
A KOMENTOVANÁ
PROHLÍDKA
Organizátor akce, společnost Passerinvest Group, a.s., bude na této akci pořizovat
fotografický a audiovizuální záznam.

lesa a okolí Krčák žije.
Cultural and sport events
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Staňte se přímými
odběrateli měsíčníku
eCity
Chcete být mezi prvními, kdo se dozví o aktuálním dění zde na Brumlovce?
Pokud vás zajímají sportovní či kulturní akce, rádi byste si nakoupili
na trzích nebo se necháváte inspirovat prezentovanou nabídkou
gastronomických zážitků a takové věci rádi plánujete, zaregistrujte
svou emailovou adresu ZDE a buďte v obraze s předstihem.
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