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Iniciace

Chcete podpořit
rozvoj České republiky
a zajímá vás budoucnost
vašich dětí?
Zadlužení Česka skokově roste, po pandemii je třeba hledat způsoby
ekonomického rozvoje státu. Společnost Passerinvest Group proto nyní
představuje iniciaci Rozvoj staveb pro republiku bohatší.

Rozvoje staveb pro
republiku bohatší aneb
Když staví váš soused,
bohatnete také
Iniciace

Iniciace se věnuje rozvoji staveb, která reprezentuje potenciál bohatnutí
celé společnosti, a upozorňuje na nebezpečí současné populistické
proti-stavební rétoriky, kvůli níž všichni chudneme jak ekonomicky, tak
společensky.
Informace týkající se iniciace, nezávislé studie oborových autorit i záznamu
tiskové konference společnosti Passerinvest Group a Ministerstva pro
místní rozvoj ČR na dané téma naleznete na republikabohatsi.cz
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republikabohatsi.cz

Budova B

Nový FLEKSI prostor
v BB Centru
I Brumlovka brzy nabídne flexibilní kanceláře a místo pro coworking.
V listopadu letošního roku budou otevřeny výjimečné prostory s názvem
FLEKSI, kde si každý může najít svůj „FLEK“. Kromě očekávané nabídky
pracovních míst v coworkingu či uzavřených kancelářích zde bude také
možné jednorázově či dlouhodobě využívat zasedací místnosti, uspořádat
workshop, konferenci či firemní večírek.
Designově zařízené FLEKSI prostory o ploše 3 000 m2 ve 3 nadzemních
podlažích právě vznikají v nově rekonstruované Budově B na hlavní
Vyskočilově ulici, investorem projektu je společnost Passerinvest Group.
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BB Centrum

česky

Madeira – ostrov
nekonečných
možností
KDY: středa, 14. července, od 17:30 hod.
KDE: vinárna Sommellerie, budova Filadelfie, Želetavská 1525/1
Cestovatelka, fotografka a průvodkyně Jana Troupová navštívila již více jak
šedesát zemí světa. Když jí pandemie vzala většinu práce, přesunula se s

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

celou svou rodinou právě na Madeiru. Společně zde strávili loňský podzim,
část zimy a jaro a v srpnu se tam opět vrací.
Proč? Skvělá horská turistika ve střední části ostrova, túry na náhorní
planině v jeho západní části, originální turistika podél levád (zavlažovacích
kanálů) do nitra hustých lesů, k neskutečným vodopádům, roklím nebo
kaňonům. Téměř denní koupání v moři či důmyslných lávových bazéncích.
Výlety nad mraky i pod hladinu moře za velrybami. Prostě ostrov
nekonečných možností…
Akce bude probíhat v souladu s platnými vládními opatřeními.

Cultural and sport events
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bbcentrum.cz

BB Centrum

Taneční na Brumlovce
s venkovní tančírnou
KDY: středa, 21. července 2021, od 19:00 hod., tančírna od 20:00 hod.
KDE: Náměstí Brumlovka, Vyskočilova 1100/2
Kubánská CHACHA k létu patří a bude tak dalším tancem programu
tanečních na Náměstí Brumlovka. Čeká nás krátká choreografie, kterou
zvládne skutečně každý. Tak odhoďme stud, poddejme se chytlavým
rytmům a užijme si taneční večer plné radosti a dobré nálady.
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.
Akce bude probíhat v souladu s platnými vládními opatřeními.
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

WEBCAST
JE MOŽNO
REPRÍZOVAT

BB Centrum

NA FB PROFILU
BB CENTRA

Online Webcast:
Hovory z Brumlovky

česky

KDY: středa, 28. července 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: Martina Zimmermann
Martina

ONLINE WEBCAST

HOVORY Z
BRUMLOVKY
Cultural and sport events

Zimmermann

je

zkušenou

marketingovou

manažerkou

s 12letou praxí v oblasti automotive, která zastává od letošního
dubna
Martina

ve funkci vedoucí marketingu ŠKODA AUTO Česká republika.
Zimmermann

vystudovala

obor

Podniková

ekonomika

a management na Vysoké škole ekonomické, svou profesní kariéru
zahájila u českého importéra značek koncernu Volkswagen. Tam působila
v různých pozicích 9 let, z toho 4 roky jako marketingová manažerka divize
Volkswagen osobní vozy. Poslední 2 roky je součástí marketingového týmu
ŠKODA AUTO Česká republika, který nyní vede. Mezi její záliby patří její rok
a pul stará dcera Tina, design, golf a v zimě lyžování.
Rozhovorem provází Eduard Forejt.
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Využijte nabídky sportovních lekcí, které pro vás pořádáme pravidelně
a 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
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. Lekce budou probíhat v souladu s platnými
vládními opatřeními.
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PRAVIDELNÉ
SPORTOVNÍ AKTIVITY
NA BRUMLOVCE
Organizátor akce, společnost Passerinvest Group, a.s., bude na této akci pořizovat
fotografický a audiovizuální záznam.

Tenisové kurty LTC 1927

Brumlovka
Tenis Cup 2021
KDY: neděle 25. července, prezence od 9:00 hod., zahájení v 9:30 hod.
KDE: Tenisové kurty LTC 1927 Praha 4 – Michle, Vyskočilova 944/6
(vstup z ulice Hodonínská)
STARTOVNÉ: 300 Kč/osoba, členové Balance Clubu Brumlovka zdarma
Pro všechny amatérské hráče pořádá Balance Club Brumlovka ve spolupráci
s Passerinvest Group již 13. ročník tenisového turnaje ve čtyřhře Brumlovka
Tenis Cup. 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 19. července 2021 na e-mail info@balanceclub.cz
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Společenské centrum Bethany

Příměstský tábor plný
sportu a programování
na Brumlovce
CODE Rebels, agentura přibližující dětem svět moderních technologií,
pořádá ve spolupráci se společností ČEZ ve Společenském centru Bethany
v termínu 23. – 27. 8. 2021 příměstský tábor pro děti ve věku od 6 do 16 let.
Děti, rozdělené dle věku a dovedností, získají přehled a znalosti
v oblasti technologií, naučí se pracovat v prostředí grafických a textových
programovacích jazyků jako Scratch nebo si osvojí modelování 3D objektů
v TinkerCadu. Budou tak o krok napřed před ostatními. Lekce jsou doplněny
o venkovní sportovní aktivity jako basketbal, vybíjená, capture the flag,
olympiádu nebo o vycházky do okolí.
V ceně 4 280 Kč je zahrnutý bohatý týdenní program, pitný a stravovací
režim včetně obědů a svačin i dárek ve formě trička od CODE Rebels.
Více informací se dozvíte i přihlášku na tábor naleznete na coderebels.cz
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Brumlovka

Luxusní masáže
a tělové rituály Balance
Clubu Brumlovka
Staňte se členem Balance Clubu Brumlovka a nechte se hýčkat luxusními
masážemi a tělovými rituály, které Balance Club Brumlovka svým členům
nabízí. Vybírat můžete z několika druhů masáží a tělových rituálů s přírodní
kosmetikou španělské značky Alqvimia. Novinkou v nabídce je v poslední
době velmi populární a oblíbená dětská masáž. Tu můžete pro své ratolesti
rezervovat v době pravidelného dětského plavání.
Mimo stálou nabídku mohou členové Balance Clubu Brumlovka navíc
každý měsíc využít speciální masáže měsíce, kterou je pro nadcházející
červenec Baňkování v podání spa terapeuta Waela Zahrana. Neváhejte
a nechte ve spa Balance Clubu Brumlovka skutečně rozmazlovat.

Zaměstnanci společností sídlící v BB Centru a členové BB Centrum Klubu mají
v Balance Clubu Brumlovka zvýhodněné podmínky členství. Pro více informací
kontaktujte Klientské centrum +420 234 749 811 nebo info@balanceclub.cz
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Filadelfie

Body Express:
Moderní technologie
pracují za vás
Unikátní, 20minutové tréninky jednou týdně jsou v budově Filadelfie
po lockdownu konečně opět dostupné.
Co vás ve studiu Body Express čeká? Při první lekci s vámi definují váš cíl,
precizně nastaví individuální hodnoty aktivace vašeho těla a naplánují
s vámi pravidelný termín tréninku na některý z programů: NASTARTUJ
ZMĚNU / SKVĚLÁ KONDICE / STÁLE VE FORMĚ. Úvodní lekce vám
nezabere víc než hodinu. A poté jsou již jednotlivé procedury hotové za půl
hodinky. Jednou týdně to tak stihnete klidně i v polední pauze.
EMS (elektro-myo-stimulace) je nejrychlejší způsob, jak dostat tělo do
kondice, odbourat přebytečné tukové zásoby a odstranit bolesti zad.
Nejúčinnější EMS metodu najdete právě v Body Express. Bez zbytečných
pohybů, s maximálním efektem.
Nezapomeňte využít speciálních letních cen! Na lekci EMS Poprvé
se rezervujte na www.bodyexpress.cz
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Budova A

Perfect Canteen
MONETA Money
Bank opět otevřena
i pro veřejnost
Profesionální tým Perfect Canteen každý den připravuje českou klasiku
i speciality z celého světa. Nabídka je opravdu široká, vybrat si můžete
z polévek, několika druhů hlavních jídel vždy včetně vegetariánské
varianty, velké asijské polévky, balených salátů i sladkých a slaných snacků.
Specialitou Perfect Canteen je jejich à la carte menu s čerstvou pastou,
burgery ale i steaky a mnoho dalšího.
Perfect Canteen MONETA Money Bank
• Pondělí–pátek 8:00–16:00 hod.
• Snídaně: 8:00–10:30 hod.
• Obědy: 11:00–14:30 hod.
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Filadelfie & Alpha

PuzzleSalads vás
zve na letní “boule”
V PuzzleSalads si pro vás připravili dva nové sezónní saláty. Jedním z nich
je Turkey & Melon noodle bowl složený z rýžových nudlí, ledového salátu
s bylinkami, trhaného krůtího masa s melounovým salátkem, dochucený

Turkey & Melon noodle

Yamasa dresingem.
Další je Hummus bowl a jak z názvu plyne, těšte se na hummus, ledový
salát, falafel, spicy cizrnu, salsa frescu, marinované olivy, rukolu, balkánský
sýr a kajenský pepř, to vše vyladěné citronovým olejem s petrželí.
V červenci navíc plánují zařadit do menu třešně, mangold a hráškové lusky.
Prostě léto jak se patří s PuzzleSalads.

Hummus bowl
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Beta

Sezónní menu
v UGO vás zasáhne
letní láskou
Společně s astronomickým létem přichází nové roční období i do UGO
Freshbaru. To je plné letních chutí a lásek. V drincích letos flirtuje pomeranč
se šťavnatým melounem a vášeň jim propůjčuje mango.
Těšit se můžete na tyto kombinace drinků:
• meloun, jahody, máta a citron
• mango, meloun a pomeranč
• ananas, citron a meloun
A pokud spěcháte, abyste využili slunečného dne venku, můžete popadnout
kuřecí anebo losový poke bowl.
Dobrou chuť vám přejí holky z UGA :-)
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Filadelfie

Vánek ze slunné
Itálie, Španělska
či Argentiny dorazil
do Sommellerie
Konečně jsme se dočkali teplých dnů i nás. A k letním dnům neodlučitelně
patří italská, španělská kuchyně nebo speciality z Argentiny.
Je libo kvalitní olivové oleje nebo olivy z produkce Galantino, nakládaná
sušená rajčátka, bazalková pesta, artyčoky, nakládané hříbky nebo aglio
olio, jamon serrano gran reserva či panenku z Argentiny?
K dokonalosti letního posezení u vás doma, pro polední siestu v Baarově
parku nebo ve firmě, vám rádi v Sommellerii připraví variaci plnou italských
a španělských specialit, salámků, sýrů, vše dle vašeho výběru a rozpočtu.
Stačí se jen pohodlně usadit, rozbalit koš a otevřít nádherně nachlazené
Prosecco či skvělý vyvážený Malbec.
Sommellerie přeje dobrou chuť a na zdraví!
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Filadelfie

Dvě ledové novinky
Tlap´s Coffee
Zpříjemněte si horké léto na Brumlovce v Tlap´s Coffee. K ledovým kávám
přibylo v nabídce affogatto, italský nápoj, kde se potkává espresso
s vanilkovou zmrzlinou. Přijďte se přesvědčit, že spojení výběrové kávy
a vanilkové zmrzliny ze slavné české řemeslné zmrzlinárny funguje skvěle.
Druhou novinkou jsou výborné nanuky Fresca Paleta. V Tlap´s Coffee
můžete ochutnat několik příchutí – malinové a jahodové sorbety obsahují
až 70 % ovoce, kokosová obsahuje maximální možné množství kokosového
mléka a strouhaného kokosu, díky čemuž jsou tyto tři varianty veganské.
Samozřejmě nechybí krémová vanilková nebo poctivá čokoládová příchuť.
Teď už víte, kam v horkých dnech zamířit.
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Filadelfie

We Hate Ironing:
Čistírnu si už
objednáte i online
Během lockdownu jsme si zvykli řešit vše online – potraviny i hotové
jídlo si objednáváme přes mobilní aplikace. Pak už jen stačí v pohodlí
domova počkat, až nám kurýr zaklepe na dveře. Stejně už se dá vyřešit
také objednávka služeb čistírny. Díky firmě We Hate Ironing jednoduše
objednáte, co potřebujete vyčistit, vyprat nebo vyžehlit, jejich kurýr pak
oblečení vyzvedne a do 24 hodin vám jej vrátí čisté a voňavé zpět.
„Vždy se snažíme udělat něco navíc. Naši řidiči s úsměvem vynesou prádlo
klidně i do pátého patra a myslíme také na životní prostředí,“ popisuje jeden
z majitelů Jan Kmoch. Firma každý měsíc nechává vysadit 80 nových
stromů v lesích u Jíloviště u Prahy.
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Alice Bendová, herečka
foceno pro JK

Filadelfie

JK Jitka Kudláčková
představuje kolekci
Venezia
Česká rodinná zlatnická firma JK Jitka Kudláčková nabízí šperky pro každou
příležitost. Nechte se okouzlit stejně jako JK krásou a rozmanitostí dálek,
slunce a pohody, kterými je prosycena kolekce Venezia.
Tajuplná zákoutí Benátek byla inspirací k tvorbě této něžné, precizně
zpracované a zdobné kolekce. Dopřejte sobě nebo svým blízkým letní
dotek v podobě šperku.
S výběrem vám ochotně poradí odborné asistentky prodeje jak na
prodejně, tak na telefonu, e-mailu či online.

LETNÍ INSPIRACE
KOLEKCE VENEZIA

jk.cz
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Brumlovka

Plážová kolekce
arena 2021
Objevte novou plážovou kolekci arena 2021 ve značkové prodejně na
Brumlovce. Nové moderní vzory, rychleschnoucí udržitelné materiály
a velký výběr barev. Pro muže i ženy.
Kolekci si můžete prohlédnout předem na e-shopu, objednat a vyzvednout
pak můžete přímo v prodejně. Je to tak snadné.
Prodejna arena Brumlovka
• Pondělí–pátek 10:00–19:00 hod.
• Sobota 10:00–16:00 hod.
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Beta

ASKO vinotéka:
Dokonalé prostředí pro
požitek z kvalitního vína
Uvažujete o zakoupení vinotéky? Luxusní vinotéka prémiové skandinávské
značky domácích a profesionálních spotřebičů ASKO, je nyní k dostání
i na českém trhu. Poskytne dokonalé prostředí pro uchovávání a zrání až
190 lahví vína i speciální prostor pro přípravu vína i skla před podáváním.
A prostřednictvím mobilní aplikace Vivino i řadu praktických funkcí a tipů,
jak svou sbírku spravovat nebo jak si královský nápoj co nejlépe vychutnat.
Vinotéka byla oceněna vůbec nejvyšší možnou prestižní zlatou iF GOLD
AWARD jako jeden z nezajímavějších počinů roku 2021 s pozoruhodnou
rovnováhou mezi mimořádně precizním řemeslným zpracováním
a pokročilou technologií.
Minimalistický design vinotéky se skleněnými dvířky a měnitelným
náladovým LED osvětlením je k vidění v nově otevřeném showroomu
ASKO v budově Beta.
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Maranatha

Achillovy paty
evoluce
Mnozí lidé věří, že vesmír, Země i veškerý život jsou výsledkem neřízených
přírodních procesů probíhajících po miliardy let. I přes všudypřítomnou
glorifikaci evolučního světonázoru však zdaleka ne všichni vědci souhlasí
s tím, že je evoluce vědecky platným vysvětlením našeho původu. Naopak,
neustále přibývá těch, kteří po prozkoumání dostupných faktů a teorií
docházejí k velmi odlišným závěrům. Ty byly sepsány a recenzovány
kvalifikovanými vědci, kteří nám v 8 klíčových oblastech, týkající se např.
fosilií, genetiky nebo přirozeného výběru, nabízejí jedinečnou příležitost
nahlédnout do světa moderní vědy a kritického myšlení.
Knižní novinka Achillovy paty evoluce je vydávána Křesťanskou neziskovou
organizací Maranatha z.s. a je již nyní k dostání na e-shopu Maranatha
za akční cenu 249 Kč.
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