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FK Slavoj Vyšehrad

20. ročník
BBC Cupu klepe na
dveře: Neváhejte
a přihlaste se!
KDY: pátek 4. září 2020, v čase 8:00 – 15:00 hod.
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 už 20. ročník oblíbeného turnaje v malé kopané s názvem
BBC CUP. Turnaj je určen pro všechny sportovní nadšence (dámy
i pány) z řad našich nájemců, kteří mají rádi výzvy a chtějí si zasoutěžit.
Organizátorem je společnost PASSERINVEST GROUP, která se do hry také
pravidelně zapojuje.
Přijďte si zahrát, zasoutěžit, zkrátka zažít pohodový den.
Hlásit se můžete do 4. srpna na e-mailu: klara.kolinova@passerinvest.cz
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Společenské centrum Bethany

Workshop
#prsakoule
KDY: středa 29. července, od 17:30 hod.
KDE: Společenské centrum Bethany, Za Brumlovkou 1519/4
Vstupné: 100 Kč (Členové Balance Clubu Brumlovka a BB Centrum Klubu
mají vstup zdrama)
Naučíme Vás, jak správně a pravidelně vyšetřovat prsa a varlata a odhalit
tak případnou rakovinu včas. Zmíníme také prevenci rakoviny děložního
čípku, kůže a střeva a připomeneme, kam a kdy zajít na preventivní
prohlídku.
Při praktické části workshopu si účastníci na speciálních modelech
vyzkouší správnou techniku samovyšetřování a také si zkusí nahmatat
ukryté bulky.
Počet míst je omezen, rezervace místa možná na e-mailu:
marika.duchonova@passerinvest.cz
Cultural and sport events
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Budova Filadelfie

Be Charity:
Daruj to, co neunosíš
KDY: 10 – 14. srpna 2020 vždy v čase 8:30 – 9:00 hod.
KAM OBLEČENÍ DONÉST: Budova Filadelfie, hlavní recepce
Tento rok proběhne již 14. ročník charitativního bazaru a i Vy se můžete
zapojit a přispět na dobrou věc. V rámci sbírky Be Charity můžete
přinést pěkné oblečení, které už neunosíte. Třeba boty, které tlačí více,
než by se slušelo, šaty, do kterých jste příliš štíhlá nebo kabelku, kterou

DARUJ TO, CO
NEUNOSÍŠ

Vám dal špatný muž…
Oblečení bude prodáno v rámci charitativního bazaru dne 24. srpna
2020 v Žofín Restaurant by Stones. Veškeré vybrané finanční prostředky
budou věnovány Nadačnímu fondu Be Charity na rehabilitaci dětí
s handicapem.

Cultural and sport events
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Budova Filadelfie

Cestovatelský večer:
Pobaltí, Estonsko,
Lotyšsko a Litva
KDY: středa 12. srpna, od 17:30 hod.
KDE: vinotéka Sommellerie, budova Filadelfie, Želetavská 1525/1
Ostrov Saaremaa v Estonsku, Hora Křížů v Litvě nebo hlavní město
Lotyšska Riga. To je jen malá ochutnávka toho, co v rámci této
přednášky uvidíte a uslyšíte.
Pobaltí má zvláštní atmosféru a mnoho jedinečných a zajímavých míst.
Spousta přírodních krás a nevšední zážitky Vás při návštěvě těchto zemí
rozhodně neminou. Přijďte načerpat inspiraci na cesty…
Přednáší a promítá: Jaroslav Bouzek

CESTOVATELSKÝ
VEČER
Cultural and sport events
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Křesťanská základní škola Elijáš

KINOBUS přijede
do BB Centra
KDY: 17 – 20. srpna, po setmění (přibližně kolem 21:00 hod.*)
KDE: před Křesťanskou základní školou Elijáš (ul. u Michelské školy)
Milovníci filmů a letních kin se mohou těšit na Kinobus, který v srpnu
opět zavítá do BB Centra. V prostorách před Křesťanskou základní školou
Elijáš v ulici u Michelské školy a na hranici Baarova parku se budou

LETNÍ KINO
V BB CENTRU

po čtyři večery promítat oblíbené zahraniční i české snímky. Vstup na akci
je zdarma. *V případě silného deště se promítání nekoná.
Všichni jste srdečně zváni!
• pondělí 17. srpna, VLASTNÍCI
• úterý 18. srpna, ŽENY V BĚHU
• středa 19. srpna, CO JSME KOMU ZASE UDĚLALI
• čtvrtek 20. srpna, NEŘÍZENÁ STŘELA

Cultural and sport events
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Náměstí Brumlovka

Zažij Latinskou
Ameriku na Náměstí
Brumlovka
KDY: čtvrtek 20. srpna, 11:00 – 15:00 hod.
KDE: Náměstí Brumlovka
Vydejte se na kulinářskou cestu kolem světa a ochutnejte speciality
kuchyně Latinské Ameriky. Od 12:00 hod. se můžete těšit na kubánské
rytmy, které Vám (nejenom) zpříjemní obědovou pauzu, ale své tělo
můžete rozvlnit třeba i v rámci tanečního workshopu.
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Náměstí Brumlovka

Srpnová disco
párty ve stylu 80s
& 90s na Náměstí
Brumlovka
KDY: středa 26. srpna, v čase 17:00 – 22:00 hod.
KDE: Náměstí Brumlovka

DISCO PÁRTY NA
NÁMĚSTÍ BRUMLOVKA

V červenci nám počasí díky silnému dešti nepřálo, tak jsem se rozhodli
disco přesunout a zkusit štěstí v srpnu. Přijďte s námi zavzpomínat
na své oblíbené hity. Vytáhněte disco outfit uložený na dně skříně
nebo se jen prostě pojďte bavit s námi! Večer plný vaší oblíbené hudby
na Náměstí Brumlovka proběhne ve znamení „retra“. Stylové oblečení
vítáno! Skvělé občerstvení pro Vás připraví Express Grill, Coffee Perk
a Vinotéka Sommellerie!

Cultural and sport events
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Tenisové kurty LTC 1927

Balance Club
Brumlovka zve
na Tenis Cup
KDY: neděle 26. července, prezence od 9:00 hod., zahájení v 9:30 hod.
KDE: Tenisové kurty LTC 1927 Praha - Michle
STARTOVNÉ: členové Balance Clubu Brumlovka zdarma, ostatní 300 Kč
Pro všechny amatérské hráče pořádá Balance Club Brumlovka
ve spolupráci s Passerinvest Group již 12. ročník tenisového
turnaje ve čtyřhře BBC Tenis Cup 2020. Turnaj se uskuteční na
kurtech v ulici Hodonínská (v blízkosti klubu). Občerstvení během akce
bude zajištěno a vítězové se mohou těšit na hodnotné ceny. Turnaj
je určený pro neregistrované hráče, celkem pro 32 dvojic a jedná se
o tenisový turnaj ve čtyřhře.
Vzhledem k omezené kapacitě, prosíme, potvrďte svou účast
nejpozději do 20. července 2020 na e-mail info@balanceclub.cz
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Budova A

Perfect Canteen
Moneta Money
Bank je otevřená
pro veřejnost
V Perfect Canteen Moneta Money Bank mají znovu otevřeno i pro širokou
veřejnost. Opět se můžete každý den těšit na pestré denní menu, teplé
i studené bufety a nabídku snídaní.
Zároveň zde aktuálně můžete nakoupit zachlazené polévky domů pro
svou rodinu či přátele z nové služby Filipa Sajlera – Perfect Food. Brzy
se můžete těšit na další pokrmy, které si budete moci objednat,
vyzvednout a vychutnat v pohodlí domova. Vyberte si, na co máte chuť,
a objednejte si ZDE.
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LEAN IN 2020
Budova Beta

Využijte
svůj potenciál
a schopnosti naplno
Připojte se k úspěšným ženám v rozvojovém programu Lean In a dejte
nový rozměr své kariéře. Vytvořte si svou ideální work-life balance.
Metodika Lean In vznikla ve spolupráci se Stanfordovou univerzitou. Ve
skupině několika žen se po sedm měsíců budete scházet, rozvíjet své soft
skills a vzájemně se inspirovat.
Přihlaste se na info@blf.cz
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UNIKÁTNÍ ROZVOJOVÝ PROGRAM
PRO ŽENY V MANAGEMENTU
VZÁJEMNÁ INSPIRACE A SDÍLENÍ
VIDEA A MATERIÁLY STANFORD UNIVERSITY
UZAVŘENÁ SKUPINA VEDENÁ LEKTORKOU

Budova Beta

Dhaba Beas:
S láskou k jídlu,
s úctou k Vám,
s respektem k životu
V Dhaba Beas pro Vás mají k dispozici vždy čerstvé jídlo se salátovým
barem, klíčky v bio kvalitě, s domácími dresinky bez aditiv a umělých
přísad.

Záměrem Dhaba Beas je nabídnout široké veřejnosti jídlo

připravované s maximálně etickým přístupem k okolnímu světu, které
by přitom bylo chutné, výživné, zdravé a finančně dostupné všem.
Tak přijďte ochutnat!
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Budova Filadelfie, budova Alpha

Letní sezóna
v PuzzleSalads
Přijďte do jedné z restaurací PuzzleSalads ochutnat skvělou a osvěžující
letní nabídku. Vybírat můžete z řad oblíbených stálic, podle vlastní chuti
(a složit si svůj vlastní letní salát) nebo si zvolte jednu z novinek:
Chicken Strip Bowl
Mix salátů, salátek z červeného zelí, kuřecí stripsy, kukuřice, sweetchilli
dip s jablky a mátou, sezam a dresink vinaigrette.
Summer Tortellini
Mix salátů, tortellini (ricotta a špenát), mix cherry rajčátek, banánové
papričky, marinované olivy s okurkou, kapary, hladkolistá petržel
a dresink italian.
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Residence BB Centrum

UROSANTÉ:
Unikátní metoda
léčby zvětšené
prostaty
Nově klinika Urosanté nabízí svým zákazníkům jedinečnou metodu léčby
hyperplázie. Pokud Vás trápí časté močení nebo trvalá cévka a byla
Vám doporučena operace prostaty z důvodu jejího zbytnění (hyperplázie,)
zjistěte více informací o této unikátní metodě zde.
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Budova Beta

Costa Coffee:
Drinky z kávy,
které v létě frčí
Čas v letních měsících plyne tak trochu jinak. Co všechno byste měli
ochutnat, abyste mohli říct, že letošní léto za to stálo? Sametově ledové
Frostino, mrazivé Cold brew nebo novinku Espresso tonic?
Základem je kvalitní káva a led. Zkrátka ale nepřijdou ani milovníci
ovocného smoothie… Zastavte se v Costa Coffee a zvolte si Vaši letní
srdcovku!
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