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Náměstí Brumlovka

Disco Párty ve stylu
80 s & 90 s
KDY: čtvrtek 5. září, 11:00 – 22:00 hod.
KDE: Náměstí Brumlovka
Zavzpomínejte na své oblíbené hity, vytáhněte disco outfit uložený na dně
skříně nebo se jen prostě pojďte bavit s námi! Den plný hudby a zábavy
na Náměstí Brumlovka proběhne tentokrát ve znamení „retra“ a bude
zakončen taneční párty přímo na náměstí. STYLOVÉ OBLEČENÍ VÍTÁNO –
SOUTĚZ O NEJLEPŠÍ KOSTÝM.
• 11:00 – 17:00

Street food festival

• 11:30 – 13:00

Hudební kapela

• 17:00 – 20:00

Fotokoutek

• 17:00 – 22:00

DJ – 80s & 90s

Cultural and sport events
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Budova Beta

Seznamte se,
prosím: Speed
Dating pokračuje
KDY: 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 na náhodu, zkuste se seznámit třeba právě u nás v BB Centru.
Přehled jednotlivých termínů:
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

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

registrace zaplněná a měli byste o účast na podobné akci zájem, napište
prosím na e-mail info@passerinvest.cz.
Cultural and sport events
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Náměstí Brumlovka

Vinobraní na
Náměstí Brumlovka
KDY: čtvrtek 19. září. 2018 od 11:00 – 19:00 hod.
KDE: Náměstí Brumlovka
Přijďte a ochutnejte vína z menších rodinných vinařství z Čech i Moravy,
která budou doplněna i o zahraniční značky a různé druhy oblíbeného
burčáku či moštu. Kromě toho budou v nabídce různé delikatesy, sýry,
koláče a další tradiční české potraviny.
V době oběda k poslechu zahraje a zazpívá duo Tibor Žida & Pavlína
Matiová.

Cultural and sport events
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Budova Delta

Cestovatelský večer:
Cestování s dětmi
KDY: úterý, 24. září (17:30 – 19:30 hod.)
KDE: restaurace Vyskočilka (Vyskočilova 1561/4a)
První krůčky na Fiji, první plavání na Islandu, první pizza v Itálii… ale
také první kojení na schodech kostela, přebalování na kapotě auta, pláč
v muzeu. S dětmi je naše cestování intenzivnější, pomalejší, radostnější
a jaké ještě?
Jak na cestování s dětmi aneb „když jsou děti v převaze “ Vám poradí
Barbora Liška.

CESTOVATELSKÝ
VEČER
Cultural and sport events
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Náměstí Brumlovka

Pěkné kanceláře
nebo raději Home
Office? Zkuste
Square Office!
Není na škodu udělat občas změnu, narušit si pracovní stereotyp a přijít
tak na jiné myšlenky. Co třeba zkusit pracovat chvíli venku?
Čerstvý vzduch Vám může vnést nový vítr do plachet a pomoci také
třeba k lepšímu soustředění. Počínaje prvním zářijovým týdnem Náměstí
Brumlovka obohatí nová chill out zóna složená z kostek Leva od Egoé life.
Prostor bude vybaven pohodlným venkovním nábytkem a vznikne tak
ideální místo pro menší coworking nebo odpočinek.
Egoé life… je společností zaměřující se na „život venku“. Vytváří kolekce
venkovního nábytku, u kterých jsou hlavními kritérii kvalita provedení
a střídmý, kultivovaný design respektující své okolí.
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Budova Brumlovka

NIVOSPORT:

ukončení provozu
prodejny – finální
výprodej
Provozovna NIVOSPORT ukončí svůj provoz v kamenné prodejně v pasáži
Brumlovka 28. 9. 2019. Z tohoto důvodu budou po celý měsíc září probíhat
v prodejně slevy.
Využijte poslední příležitosti a nakupte sportovní značky VENICE BEACH,
COLOR KIDS, UNDER ARMOUR, ARENA, RDX, EISBÄR a EASSUN za
zvýhodněné ceny se slevou 30–60 %. Značky COLOR KIDS a VENICE
BEACH budou i nadále k dostání na stránkách (www.colorkids.cz
a www.venice-beach.cz) nebo u našich maloobchodních prodejců.
Děkujeme vám za dosavadní důvěru a přejeme všem hodně osobních
a sportovních úspěchů!
Team Nivosport
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Budova Beta

Oběd

Večeře

Podzimní UGO
Očista startuje
v říjnu
Tím, že svému tělu odlehčíte jídelníček, mu usnadníte regeneraci,
a vytvoříte tak prostor pro přirozený detox a s ním související příval
energie. UGO Očista byla sestavená tak, aby splňovala správnou
kombinaci potřebných živin, pestrost a zajímavou chuť.
UGO Očista je devítidenní program, který se skládá ze tří dnů
s lehkým jídelníčkem, tří dnů, během kterých se konzumují jen ovocné

Dezert
Snídaně

a zeleninovo-ovocné šťávy a končí opět třemi dny s odlehčenou stravou.
Registrace: od 2. do 27. září na www.ugoocista.cz.
• 11.–13.10.

(Pátek–Neděle)

• 15.–17.10.

(Úterý–Čtvrtek)

• 18.–20.10.

(Pátek–Neděle)

• 22.–24.10.

(Úterý–Čtvrtek)
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Budova Filadelfie

Novinky v JK Jitka
Kudláčková
Česká rodinná šperkařská firma JK Jitka Kudláčková se zhostila nelehkého
úkolu vytvořit korunky pro letošní ročník soutěže Česká miss a Miss
Universe Slovenskej republiky. Všech dvanáct finalistek dorazilo ještě před
samotným finále do reprezentativní prodejny JK Jitka Kudláčková v pasáži
budovy Filadelfie, aby se podívaly, jak korunka vzniká.
Letošní korunky pro vítězky jsou doslova uměleckým dílem. Tým JK Jitka
Kudláčková vycházel z faktu, že korunky jsou určeny české i slovenské
vítězce a snažili se tak do korunky zanést společné prvky obou národů.
Prvním společným prvkem jsou národní barvy, které jsou do korunky
zaneseny. Bílou barvu znázorňuje stříbro, které je proloženo červeným
zlatem a modrými topazy. Dalším společným rysem, který je typický pro
oba státy, je paličkování, proto boky korunky znázorňují paličkovanou
krajku. Na korunce najdete kromě zlata a stříbra také dva topazy, sedm
diamantů s brilantovým výbrusem a dvacet jedna perel z toho devět
růžových a dvanáct bílých. Hodnota korunky je zhruba 400 000 Kč.
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Budova Beta

GTH Catering zve
na švýcarské menu
KDY: úterý 17. září
Pochutnejte si na tradičních specialitách v rámci švýcarského dne
v restauraci GTH v budově Beta.
Polévky:
Polévka alpských pastevců
Celodenní Menu:
Zapečený květák po švýcarsku
Kuře po curyšsku, vařené brambory
Hovězí pečeně po ticinsku, dušená rýže
Vepřové medailonky Val Capriasca, bramborové rösti
Králičí stehno Bedretto, domácí špekový knedlík
Ženevské kuřecí frikasé (teplý pult)

gth.cz

Budova Filadelfie, budova Alpha

Podzimní novinky
v PuzzleSalads
a PuzzlePasta
Přijďte ochutnat nové podzimní menu do restaurací PuzzleSalads
a PuzzlePasta. Těšit se můžete třeba na Mexico chicken bowl, kde základ
tvoří basmati rýže, která je doplněna kuřetem, marinovaným v chipotle
omáčce, mexickým salátkem, tomatillo salsou a tortilla chipsy. Dále
můžete ochutnat Porky bowl, v níž dominují pečené bramborové plátky
s cibulkou a trhaným masem z kořeněné vepřové krkovice. Dokonalá
chuť je doladěna lehce pikantním zelným salátem coleslaw, avokádem
a cibulovými kroužky.
V těstovinovém menu se nově objeví Tagliatelle s kalabrisjkým salámem
N´duja, s podzimní pečenou zeleninou, kančí šťávou a sýrem Pecorino.

Fb

puzzlesalads.cz

Budova Villas

s.Oliver: podzimní
móda s 20% slevou
Nově jsme v BB Centru přivítali centrálu německé módní značky
s.Oliver, která zde nyní sídlí. Jedná se o rodinnou značku, která prorazila
na módní trh v roce 1969 a která slaví tento rok své padesáté narozeniny.
s.Oliver nabízí modely pro dámy i pány všech věkových kategorií,
kteří jdou rádi s dobou a zároveň mají rádi kvalitní materiály a jejich
bezchybné zpracování. Značka je určená milovníkům moderního a zároveň
pohodlného stylu. V České republice a na Slovensku provozuje společnost
16 prodejen. Pohodlně si nakoupíte v Praze v Centru Černý Most,
v OC Letňany, v Metropoli Zličín a také ve Fashion Areně Prague Outlet
ve Štěrboholích.
Speciální nabídka pro všechny z BB Centra:
Sleva 20 % na novou kolekci v prodejnách s.Oliver při předložení tohoto
newsletteru nebo s heslem: BRUMLOVKA* Platnost: do 31. října 2019
Seznam prodejen: klub.soliver.cz/prodejny
*Slevu není možné kombinovat s jinými akcemi. Neplatí na e-shopu.
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