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Společenské centrum Bethany

Workshop: Jak se
stát dobrým běžcem
KDY: čtvrtek 17. září, 18:00 – 19:30 hod.
KDE: Společenské centrum Bethany, Za Brumlovkou 1519/4
Vstupné: 100 Kč (Členové BB Centrum Klubu mají vstup ZDARMA)
Přijďte se inspirovat na náš workshop, kde zjistíte vše potřebné k tomu,
abyste se stali dobrým běžcem. Workshopem Vás provedou nadšení běžci
a odborníci z RUNCZECHu.

JAK SE STÁT
DOBRÝM BĚŽCEM

Počet míst je omezen, rezervace místa možná na e-mailu:
marika.duchonova@passerinvest.cz
• 18:00 – 18:30 hod. Výživa
• 18:35 – 18:50 hod. InBody – Mgr. Jan Taussig
• 18:55 – 19:20 hod. Tréninkový plán s koučem
• 19:20 – 19:30 hod. Přestávka
• 19:30 – 20:10 hod. Pro zájemce: běžecký trénink v okolí BB Centra

Cultural and sport events
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Budova Filadelfie

Cestovatelský večer:
Jordánsko
KDY: středa 23. září, 17:30 – 19:30 hod.
KDE: vinárna Sommellerie, budova Filadelfie, Želetavská 1525/1
Živoucí a pulsující historie, jeden z mála bezpečných koutů na Blízkém
Východě… to je Jordánské království. Místo, které dodnes mnoho
cestovatelů nezná, ačkoliv tudy bez přehánění šly lidské dějiny, někde
doslova vytesané do ohnivě rudých skal.
Přednáší: Petr Blahuš

CESTOVATELSKÝ
VEČER
Cultural and sport events
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Náměstí Brumlovka

Vinobraní na
Náměstí Brumlovka
KDY: čtvrtek 24. září, 11:00 – 19:00 hod.
KDE: Náměstí Brumlovka, Vyskočilova 1100/2
Přijďte a ochutnejte vína z menších rodinných vinařství z Čech i Moravy,

VINOBRANÍ NA
NÁMĚSTÍ BRUMLOVKA

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 se můžete těšit na příjemný hudební doprovod.

Cultural and sport events
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Budova Alpha

Výstava:
Radek Habelt
– Snové krajiny
KDY: 1. září – 16. října
KDE: budova Alpha, Vyskočilova 1461/2a
Hlavním motivem tvorby je vyjádření čistého stavu mysli a současného
okamžiku. Malbě dominuje jedinečný styl a vyjadřuje nestálost
a podmíněnost jevů a neustále se měnící okolí prostřednictvím
autentických kombinací barev.

VÝSTAVA:
„SNOVÉ KRAJINY“
Cultural and sport events
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Budova Beta

Podzimní UGO
Očistný půst
proběhne v říjnu
TERMÍNY OČISTY: od 20., 22. a 24. října
REGISTRACE: probíhá od 9. září do 4. října na ugoocista.cz
Vyzkoušejte UGO Očistný půst! Odlehčete jídelníčku, usnadněte tělu
regeneraci a vytvořte prostor pro přirozený detox a s ním související
příval energie. UGO Očista byla sestavená tak, aby splňovala správnou
kombinaci jak potřebných živin, tak i pestrost a zajímavou chuť.
A co je vlastně UGO Očista? Jedná se o devítidenní program, který se
skládá ze tří dnů s lehkým jídelníčkem, tří dnů, během kterých se konzumují
jen ovocné a zeleninovo-ovocné šťávy a končí opět třemi dny s odlehčenou
stravou. Klíčové jsou tři “šťávové” dny, během kterých dopřáváte
organismu v podstatě jen koncentrované zdraví a dáváte mu odpočinout
od trávení a od mnoha nezdravých látek.
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Rezidence BB Centrum

UROSANTÉ:
SpaceOAR hydrogel
– pomáhá při léčbě
karcinomu prostaty
SpaceOAR je speciální hydrogel, který se zavádí pacientům s karcinomem
prostaty před zahájením radioterapie. Jeho úkolem je působit jako bariéra
mezi konečníkem a prostatou a mírnit dopady ozařování na konečník
a střevo.
V případě zájmu kontaktujte Urosanté na recepce@urosante.cz
nebo na tel.: 733 640 218.
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Budova Brumlovka

Balance Club Brumlovka:
dokončena první etapa
rekonstrukce
V polovině srpna se po dokončení první fáze rekonstrukce znovu otevřel
Balance Club Brumlovka s mnoha luxusními novinkami a vychytávkami.
V rámci první etapy rekonstrukce se výrazných úprav dočkala recepce
disponující nyní zbrusu novým pultem z umělého bílého kamene,
tzv. corianu. V rámci recepce bylo také rozšířeno zázemí pro prádlo
a trezory a byly nainstalovány podhledy, jejichž součástí jsou mechové
obrazy.
Novou tvář dostaly i šatny, ty jsou nyní vybavené modernějšími
a prostornějšími skříňkami s elektronickými zámky, velkými podsvícenými
zrcadly a luxusními spotřebiči na úpravu vlasů. V průběhu podzimu
se členové klubu mohou těšit na nový nerezový 25m plavecký bazén
či prostornější vířivku, dále pak na kompletně nové sauny se speciálním
výrobníkem ledové tříště a také na luxusní prostory SPA určené
pro masáže a tělové rituály.

Fb

Ins

balanceclub.cz

Náměstí Brumlovka

Křesťanská
škola Elijáš proti
nerovnostem
KDY: v úterý 29. září
KDE: Náměstí Brumlovka
Myslíte si, že se téma chudoby týká jenom nezaměstnaných, sociálně
vyloučených nebo obyvatel ekonomicky slabších regionů? Lze chudobu
poznat na první pohled? Jak moc zasáhla koronavirová krize život běžné
české rodiny? Jsme ochotni pomáhat nejen jednorázově – ve vzdálených
zemích a při tragických událostech – nebo dokážeme také dlouhodobě
podporovat potřebné z našeho nejbližšího okolí?
Přijďte spolu s námi hledat odpovědi na tyto i další otázky týkající
se tématu „Méně nerovností“ (10. cíl udržitelného rozvoje OSN). Je to
jedno z témat projektu Světové školy, do kterého se v tomto roce zapojila
i Křesťanská SŠ, ZŠ a MŠ Elijáš. Současně se dozvíte i něco o Nadačním
fondu Elijáš, který dlouhodobě pomáhá dětem, jejichž rodiny potřebují
finanční podporu.

elijas.cz

Budova A

Dozlatova
usmažený podzim
v Perfect Canteen
V Perfect Canteen nastává dozlatova usmažený podzim a s ním se vracejí
ty nejoblíbenější smažená jídla. Můžete se těšit na kuřecí křídla, pikantní
salát z grenaille a creme freiche nebo presovaný bůček v panko strouhance,
dále pak na bao buns, hoisin omáčku a křupavou zeleninu s koriandrem
a další chutné pokrmy.
Kantýna je otevřena:
• pondělí až čtvrtek 7:30 – 17:00 hod.
• pátek 7:30 – 16:00 hod.
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