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Náměstí Brumlovka

Zažij Latinskou
Ameriku na Náměstí
Brumlovka

ZAŽIJ LATINSKOU
AMERIKU
NA BRUMLOVCE

KDY: čtvrtek 22. srpna, 11:00 – 18:00 hod.
KDE: Náměstí Brumlovka (Vyskočilova 1100/2)
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.

Cultural and sport events

Fb

Ins

bbcentrum.cz

Budova Delta

Cestovatelský večer:
Aljaška divoká
a krásná
KDY: středa, 28. srpna (17:30 – 19:30 hod.)
KDE: restaurace Vyskočilka (Vyskočilova 1561/4a)
Máte rádi adrenalin? Toužíte na vlastní oči spatřit soba, losa nebo
grizzlyho? Vyrazte na Aljašku! Magda Radostová Vám poradí, jak se na
výpravu připravit, kdy vyrazit a co vše je možné na dalekém severu zažít.

CESTOVATELSKÝ
VEČER
Cultural and sport events
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Budova Beta

Seznamte se,
prosím II: Speed
Dating v BB Centru
KDY: 27. srpna, 11. září, 18. září (18:30 – 21:00 hod.)
KDE: restaurace KOBE (Vyskočilova 1481/4)
„Seznamte se, prosím“ aneb Speed Dating v BB Centru. Nečekejte jen

SEZNAMTE SE,
PROSÍM... speed
dating v BB Centru

na náhodu, zkuste se seznámit třeba právě u nás v BB Centru.
Přehled jednotlivých termínů:
Úterý 27. srpna 2019 / CZ (ženy 35-46 let, muži 40-51 let)*
Středa 11. září 2019 / Expats (ženy 33-45 let, muži 36-48 let)*
Středa 18. září 2019 / CZ (ženy 46-57 let, muži 52-65 let)*
* věková tolerance +/- 1 až 2 roky

REZERVACE ZDE (kód akce PROMO): www.randemotyl.cz
Na akci se vztahují Obchodní podmínky Rande Motýl. V případě, že bude
registrace zaplněná a měli byste o účast na podobné akci zájem, napište

Cultural and sport events

prosím na e-mail marika.duchonova@passerinvest.cz
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Nové Roztyly

Objevujte zajímavá
místa i mimo
BB Centrum
Společnost PASSERINVEST GROUP v rámci připravované výstavby
na Roztylech i nadále kultivuje park na okraji Krčského lesa nedaleko
zastávky metra Roztyly. Jejím nejnovějším počinem na tomto území

Outdoor hřiště

je vybudování dvou míst pro moderní volnočasové aktivity, konkrétně
outdoorové fitness hřiště a workoutové hřiště. Obě sportoviště jsou
určena široké veřejnosti, která je může využívat celoročně a zdarma.
Kromě těchto dvou hřišť se můžete i účastnit zajímavých akcí, jako
jsou například pravidelné společné běhy. Konají se každé pondělí
od 18:30 do 19:30 hod. Sraz účastníků je v 18:20 mezi vestibulem metra
Roztyly a budovou T-Mobile. Kdo před během upřednostní raději klidnější
cvičení, může navštívit lekce jógy. Ty se konají každou středu od 18:30 do
19:30 hod. Místo srazu a lekcí je v parku u hranice Krčského lesa vedle
hotelu Nosál a restaurace Za větrem kousek od stanice metra Roztyly.
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krcakzije.cz
Workout hřiště

Budova Beta

Nové grilované
UGO sendviče
Scházelo Vám v UGU něco teplého ke snídani nebo svačině? Jestli Vaše
odpověď zní: „Ano!“, máme pro Vás dobrou zprávu. Nově totiž UGO
připravilo hned 4 grilované sendviče, které můžete v provozovně v budově
Beta ochutnat jako jedni z prvních v celé síti UGO.
Vyzkoušet můžete třeba Halloumi toast z tmavého chleba, se sušenými
rajčaty a pikantní chilli omáčkou. Dále třeba toust s vejcem, pórkem
a parmazánem nebo bílou francouzskou bagetku Bánh mi s marinovaným
kuřecím masem, játrovou paštikou a koriandrem. Poslední novinkou je pak
sendvič Pastrami s křenem a hrubozrnnou hořčicí na chia chlebu.
Ochutnejte novinky a dejte UGU vědět, jak Vám toasty chutnají. Budou
rádi za jakékoliv komentáře a postřehy ke grilovaným novinkám.
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Budova Filadelfie

Sushi Time láká
na Fresh boxy
Ochutnejte čerstvé zeleninové saláty inspirované Asií. V Sushi Time mají
pro Vás připraveny saláty Fresh Box hned v pěti možných variantách.
Vyzkoušet můžete třeba uzeného lososa v salátu nazvaném Smoked
Salmon Fresh Box s vajíčkem a nakládanou cuketou, dále třeba můžete
ochutnat rybu ve formě takzvaných „smažených dortíků“ ve Fish Cake
Fresh Box s karí omáčkou. Pečené hovězí maso s křupavými arašídy
a rýžovými nudlemi najdete v Beef Fresh Boxu a smažené kuřecí karaage
v Chicken Fresh Boxu. Pro milovníky zeleniny mají v nabídce i Veggie Fresh
Box s horou zeleniny a tofu.
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Budova Brumlovka

Buďte ve formě
s Balance Clubem
Brumlovka
Zařaďte po dovolené aktivní odpočinek zpět do svého denního režimu.
Balance Club Brumlovka poskytuje všechny možnosti, které vám pocit
dovolené prodlouží. Najdete zde bazén, wellness, terasu plnou zeleně
a fitness vybavené nejvyšší řadou strojů Technogym.
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 Filadelfie

dm: šetrný úklid
Co si lze představit pod pojmem šetrný úklid? Je to takový způsob péče
o domácnost, který bere ten největší ohled na životní prostředí.
Souvisí s tím tedy používání prostředků s co nejšetrnějším složením
a zároveň v obalech, které maximálně respektují aspekty trvalé
udržitelnosti.
Zkuste se zamyslet, zda se cestou šetrného úklidu nevydáte i Vy…
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Budova Filadelfie

Novinky v JK Jitka
Kudláčková
Česká rodinná firma JK Jitka Kudláčková navrhla a vyrobila unikátní šperky
motivované stylem art deco, které připomínají dobré časy první republiky.
Nové modely jsou k dispozici v reprezentativní prodejně JK v pasáži budovy
Filadelfie.
Další zajímavou novinkou v JK Jitka Kudláčková je model švýcarských
hodinek Tag Heuer z řady Carrera. Zaujme Vás nevšední kombinací
modrého číselníku, který je doplněn oranžovými prvky a hnědým
koženým řemínkem, kde je sportovní duch modelu umocněn zajímavým
perforováním.
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Budova Beta

PRAGUE CITY SWIM –
charitativní plavecký
a paddleboardový
závod v centru Prahy
KDY: 7. září, 9:00 – 18:00 hod.
KDE: Střelecký ostrov, Praha 1
Přijďte si zaplavat ve Vltavě a podpořte tak pacienty s ALS (Amyotrofická
Laterální Skleróza). Praha se připojuje k celosvětovému charitativnímu
projektu, který vznikl v Amsterdamu v roce 2012, a jehož cílem je dostat ALS
do veřejného povědomí a přispět na výzkum léku této zatím nevyléčitelné
nemoci. Účastníci charitativního závodu poplavou v hromadném startu délku
1 650 m. Pro méně zdatné plavce je připravena trať v délce 600 m. Úplnou
novinkou je zařazení nové kategorie závodu, a to plavba na paddleboardu
kolem Střeleckého ostrova se stejnou délkou tratě. Stand Up Paddle
si můžete užít jako jednotlivec nebo jako tým max. 7 osob.
Kompletní program a registraci najdete zde.
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