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BB Centrum

Do práce pohodlně
bez tlačení
a dlouhého čekání
Vracíte se po létě do své kanceláře a ke své cestě používáte převážně
veřejnou hromadnou dopravu? Nechce se vám do přeplněných autobusů
nebo počasí nepřeje procházce?
Na očekávaný nárust vytíženosti linek MHD zajišťující přepravu
na trase Budějovická – Brumlovka reagujeme i my navýšením četnosti
spojů kyvadlové dopravy linky BB1 (Budějovická – Brumlovka – Delta).
Dva elektrobusy posílí běžné linky městské dopravy, které se také vrací
do standardního režimu.

Do práce se tak dostanete pohodlně, bez

dlouhého čekání a tlačení.
Situaci budeme monitorovat a v případě vytížení i těchto spojů
zprovozníme
Brumlovka.
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DOČASNÝ JÍZDNÍ ŘÁD LINKY BB1
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Taneční na Brumlovce
s venkovní tančírnou
KDY: čtvrtek, 2. září 2021, od 19:00 hod., tančírna od 20:00 hod.
KDE: Náměstí Brumlovka, Vyskočilova 1100/2
Poslední taneční večer pod širým nebem tohoto roku proběhne ve čtvrtek
2. září. A co si zatančíme? Energický jive, který ve své choreografii snoubí
prvky rock´n´rollu, swingu, boogie woogie a dalších.
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 bude opět volně přístupný po skončení taneční lekce.
O hudební produkci se postará DJ Honza Mikulecký.
Rezervace není třeba. Taneční na Brumlovce se v případě nepřízně počasí
nekoná. Aktuální informace naleznete na FB profilu Brumlovka.
Oblíbili jste si pravidelné taneční večery? S letní sezonou nekončíme!
Od října se totiž přesouváme do sucha a tepla obchodní pasáže Filadelfie.

TANEČNÍ
NA BRUMLOVCE
S VENKOVNÍ TANČÍRNOU
Organizátor akce, společnost Passerinvest Group, a.s., bude na této akci pořizovat
fotografický a audiovizuální záznam.
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Cestovatelský večer:
Santiago de Compostela
KDY: středa, 8. září 2021, od 17:30 hod.
KDE: vinárna Sommellerie, budova Filadelfie, Želetavská 1525/1
Původem náboženská pouť do Santiaga de Compostela za ostatky svatého
Jakuba, kdy takto věřící vyjadřovali svou zbožnost a pokání, má dnes již

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

zcela jiný charakter. Poutníci mají další důvody se na tuto cestu vydat.
Ať už je to turistika, stále se měnící příroda či poznání sebe sama, pouť
do Santiaga je tak oblíbená, že byla zapsána na seznam světového
dědictví UNESCO.
Večerem nás provede zkušený poutník Petr Hirsch, který se na cestu
do věhlasného Santiaga de Compostela vydal hned dvakrát.
Cestovatelské večery probíhají ve spolupráci s vinárnou Sommellerie.

Cultural and sport events
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Sousedské setkání
KDY: středa, 15. září 2021, od 17:00 hod.
KDE: Baarův Park, Želetavská 1525/1
Přijměte pozvání na první sousedské setkání všech, co na Brumlovce žijí.
Pojďme se navzájem setkat, poznat se a vytvořit nová přátelství.
Opečeme si společně buřty, ochutnáme osvěžující nápoje vinárny
Sommellerie a sladké i slané pečivo babiček místní neziskové organizace
Letokruh, jejíž posláním je zapojení seniorů do aktivního života. Zabavíme
i vaše děti bohatým programem. K dispozici budou deky pro piknik i sety
na pétanque.
A pokud rádi pečete, přineste své koláče nebo buchty a podělte se o své
výtvory a recepty s námi i svými sousedy.
Těšíme se na vás.

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

Cultural and sport events
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Vinobraní na
Brumlovce
KDY: čtvrtek, 16. září 2021, od 11:00 do 19:00 hod.
KDE: Náměstí Brumlovka, Vyskočilova 1100/2
Vinobraní je tradičním podzimním svátkem sklizně vinné révy.

VINOBRANÍ
NA BRUMLOVCE

A na Brumlovce nemůže chybět! Těšit se můžete na vína menších
a rodinných vinařství z Čech, Moravy i zahraničí, v tomto období tak
oblíbený burčák a ovocné mošty. Nebudou chybět delikatesy, sýry, koláče
a další tradiční české pochutiny.
Tak na zdraví!

Organizátor akce, společnost Passerinvest Group, a.s., bude na této akci pořizovat
fotografický a audiovizuální záznam.
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BBC Cup 2021
KDY: pátek, 17. září 2021, od 8:00 hod.
KDE: FC Slavoj Vyšehrad, Mikuláše z Husi 1709/1
Která společnost získá titul fotbalového mistra BB Centra pro rok 2021?
Přijďte se podívat, zafandit vlastnímu (nebo i cizímu) týmu. Vítáme
jednotlivce i organizované týmové cheerleaders.
Jubilejní 20. ročník turnaje v malé kopané BBC CUP proběhne na slavném
hřišti FC Slavoj Vyšehrad už v pátek 17. září.
A pokud byste ještě na poslední chvíli rádi přihlásili svůj tým, tak poslední
šanci máte 6. září na emailu: dagmar.naselova@passerinvest.cz
Těšíme se na vás.

Organizátor akce, společnost Passerinvest Group, a.s., bude na této akci pořizovat
fotografický a audiovizuální záznam.
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JE MOŽNO
REPRÍZOVAT

česky

BB Centrum

NA FB PROFILU
BB CENTRA

Online Webcast:
Hovory z Brumlovky
KDY: středa, 22. září 2021, od 18:00 hod.
KDE: na FB profilu Brumlovka
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.

ONLINE WEBCAST

HOVORY Z
BRUMLOVKY

Tento měsíc: Radim Passer
Zářijové vydání Hovorů z Brumlovky patří tomu nejpovolanějšímu z všech,
panu Radimu Passerovi. Českému staviteli, zakladateli společnosti
Passerinvest, která stojí za multifunkčním areálem BB Centrum
a celkovým rozvojem neutěšené lokality v plnohodnotnou městkou čtvrť
– Brumlovku. Co ovlivnilo jeho podnikání nebo osobní život? Jaké byly
začátky na Brumlovce a kam její vývoj směřuje? Jak vidí Českou republiku
a budoucnost naší země?
Rozhovorem provází Eduard Forejt.

Cultural and sport events
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Květinový workshop:
Vážeme luční kvítí
KDY: čtvrtek, 30. září 2021, od 17:30 hod.
KDE: vinárna Sommellerie, budova Filadelfie, Želetavská 1525/1
CENA: 990 Kč/osoba
Květinářství Romantika si pro nás připravilo kurz vazby květin, kde nás
provede jejími základy, správnou technikou nebo péčí o řezané květiny.
V ceně kurzu jsou zahrnuté květiny, floristický materiál a zapůjčení
pracovního nářadí. Vytvořenou kytici si odneseme samozřejmě s sebou
domů.
Rezervace předem z důvodu omezené kapacity nutná na emailu:
marika.duchonova@passerinvest.cz. Platba za workshop bude vybírána
na místě v hotovosti.

KVĚTINOVÝ
WORKSHOP
VÁŽEME LUČNÍ KVÍTÍ
Organizátor akce, společnost Passerinvest Group, a.s., bude na této akci pořizovat
fotografický a audiovizuální záznam.

Cultural and sport events
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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
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.

PRAVIDELNÉ
SPORTOVNÍ AKTIVITY

Klasická lekce jógy pro začátečníky i pokročilé všech věkových kategorií

NA BRUMLOVCE

lekce běhu probíhá za každého počasí. Aktuální informace naleznete

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

KDE: Park Brumlovka, ulice Za Brumlovkou
s Danielou Bacíkovou. Nutná vlastní cvičební podložka.
Rezervace není třeba. Lekce jógy se v případě nepřízně počasí nekoná,
na FB profilu Brumlovka. Lekce budou probíhat v souladu s platnými
vládními opatřeními.
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Budova Brumlovka

Otužování s Balance
Clubem Brumlovka
Posilte svou imunitu a začněte s otužováním právě nyní. Balance Club
Brumlovka pořádá pro své členy pravidelné lekce otužování, které
se odehrávají v ochlazovacím bazénu na terase každé pondělí a pátek
v 7:00 hod. Součástí lekce jsou techniky rozcvičení, rozdýchání a ponor
do ledové vody pod odborným vedením zkušených instruktorů
proškolených Wim Hofovou metodou.
Délka lekce je 30 minut s maximální kapacitou 6 osob. Vzhledem
k omezené kapacitě je nutné se na jednotlivé lekce předem rezervovat.
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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CKP Roseta nyní
na Brumlovce
Trápí vás bolesti pohybového systému? Rádi byste lépe zvládali pracovní
stres a vytížení? Chcete si pravidelně dopřát relaxaci při masáží?
CKP Roseta v srpnu otevřelo své ordinace na Brumlovce.
CKP Roseta je ambulantní nestátní zdravotnické zařízení zaměřené na
komplexní prevenci, diagnostiku a léčbu všech problémů pohybového
systému – bolestí zad, kloubů a svalů, funkčních i degenerativních
onemocnění, poúrazových a pooperačních stavů. Nabízí rehabilitační
lékařství,

fyzioterapii,

psychosomatiku,

psychologii,

psychoterapii

a masáže.
Komplexní přístup kliniky spočívá v týmové spolupráci odborníků
a v podrobném seznámení se s životními způsoby a zvyky každého
individuálního pacienta.

Fb

Ins

roseta.cz

Filadelfie

Body Express:

#BEACTIVE – Vyzkoušejte
si EMS cvičení
Vyzkoušejte si unikátní styl tréninku pomocí EMS technologie během
Evropského týdne sportu, který letos proběhne v termínu 23. - 30. září
2021. Tato akce je iniciativou Evropské komise a pod heslem #BeActive
upozorňuje na fatální nedostatek fyzické aktivity v každodenním životě.
Rezervujte si svoji zkušební lekci EMS Poprvé online na bodyexpress.cz
a při rezervaci termínu použijte kód voucheru „BeActive“.
EMS je nejrychlejší způsob, jak dostat tělo do kondice, odstranit bolesti zad
a zbavit se přebytečných kil. A to za 20 minut jednou týdně – rychleji
to nejde!
Ve

studiu

akceptují

benefitní

programy

Benefit

Plus,

Flexi Pass a Edenred Benefits Card.
Díky akčním cenám LÉTO 2021 můžete ještě v září ušetřit
při pořízení permanentky.
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Sodexo

Budova A

Prague Mussle Week
v Perfect Canteen
MONETA Money Bank
Každý den překvapení mořské kuchyně, každý den jiný recept šéfkuchařů
Perfect Canteen Filipa Sajlera a Martina Staňka. Poznejte chuťově vynikající
a velmi zdravé slávky. Obsahují velké množství bílkovin, málo tuku a jsou
bohaté na minerály, vápník či fosfor. Ochutnat je můžete na bílém víně,
na curry nebo na černém pivě, již v týdnu od 13. do 19. září v kantýně
Perfect Canteen MONETA Money Bank.
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Budova Brumlovka

Coffee Perk:
Po práci legraci
Po návratu z dovolené má pro vás Coffee Perk připravené pop-upy
„Po práci legraci“, které proběhnou ve středu 8. a 22. září.
Zavítejte po pracovní době do této kavárny na skvělý drink nebo třeba malé
tapas. A pokud se nemůžete zdržet ve večerních hodinách, vyzkoušejte
alespoň obědové Poke Bowl, jehož recepturu pro vás připravil šéfkuchař
z Belcredi Bistra & Baru na Letné.
V Coffee Perku se na vás již těší, protože nejlepší sport je káva a dort.

Fb

Ins

coffeeperk.cz

DU

Z
I
Beta

UGO Dužinky –
cirkulární sušenky
čerstvé ovoce

výroba v UGO

Příběh nových cirkulárních sušenek začíná tam, kde se čerstvé ovoce mění
v UGO lahvičky se 100% šťávou. Odšťavněná dužina nekončí ve zbytcích
z výroby, ale opět se stává surovinou.
V Biopekárně Zemanka přidají bio ingredience a upečou lahodné sušenky
a krekry: DUŽINKY.
Takhle se mlsá zdravě a bez plýtvání :-)

odšťavněná
DUŽINA

K dostání ve freshbaru UGO.

paskalizované
100% štávy
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Nejen oběd, ale
i slavnostní hostinu vám
připraví Roast & Grill
Bistro
Bistro Roast & Grill zastihla corona krize jako každý jiný podnik v oblasti
gastronomie. Během covidu ale pilně pracovali na rozšíření nabídky
o služby mimo provozovnu. Nyní tak díky mobilní kuchyni zajistí
občerstvení na akci téměř kdekoliv. Pomohou opravdu se vším, záleží jen
na vašich požadavcích. Zajistí obsluhu, inventář i mobiliář či poradí s volbou
vhodného místa pro vaši událost.
Roast & Grill Bistro se specializuje na
•
•
•
•

svatby
oslavy
neformální setkání
sportovní akce

• festivaly a předváděcí akce
Pro konkrétní nabídku prosíme pište na info@roastgrill.cz nebo se přímo
stavte do pobočky v budově Filadelfie. Rádi s vámi vše proberou i osobně.

Ins

roastgrill.cz

Filadelfie

Ve We Hate Ironing
kromě oblečení
vyčistí také boty
Online čistírna We Hate Ironing díky spolupráci s firmou Fresher nedávno
rozšířila své služby o profesionální čištění společenských bot a tenisek.
„Provádíme vnější čištění prémiovým šamponem, čištění podrážky
parou a čistícím prostředkem a vnitřní napařování pro odstranění pachu
a bakterií. Boty vyztužíme, narovnáme jejich tvar a vypereme tkaničky.
Vše zakončíme provedením dezinfekce, deodorace a nano impregnace,“
vysvětluje Jan Kmoch, zakladatel We Hate Ironing. „Kožené boty navíc
voskujeme, provádíme hydrataci materiálu a vyživení jeho barvy,“ dodává.
Pro boty si kurýr přijede až k vašim dveřím a za 24 hodin vám je jako nové
přiveze zpět. Stačí vyplnit jednoduchý formulář na webu, kde si vyberete
čas vyzvednutí.
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JK Jitka Kudláčková
Podílejte se na návrhu
svého vlastního
šperku
Česká rodinná zlatnická firma JK Jitka Kudláčková se specializuje na
originální tvorbou ucelených kolekcí ve vlastní zlatnické dílně. Chtěli byste
se na chvíli stát spolutvůrcem originálního šperku pod vedením zkušených
designerů? Pak využijte možnosti výroby šperků na zakázku.
Můžete tak navždy nosit šperky s osobní symbolikou. Celým procesem
tvorby vás bude provázet tým JK. Těší se na vás na prodejně, telefonu,
e-mailu i online.

TVORBA ORIGINÁLNÍCH
ŠPERKŮ Z DÍLNY JK
NA ZAKÁZKU
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Budova Brumlovka

Bomton představuje
Redken Acidic
Bonding Concentrate
Vyzkoušejte novou revoluční řadu Redken Acidic Bonding Concentrate
pro dokonalou obnovu, intenzivní péči a ochranu před blednutím barvy
pro i velmi poškozené vlasy po mechanickém či chemickém procesu.
Použití šamponu, kondicionéru a Leave-in Treatmentu zaručí ochranu,
nižší lámavost vlasů ve srovnání s běžnou vlasovou péčí až 11× a redukci
tření vlasů při česání. Řada Acidic Bonding Concentrate také poskytuje
termoochranu až do 230 °C a o 82 % méně roztřepených konečků.
Zakupte si tuto novinku v Bomton studiu v budově Brumlovka nebo
na beauty e-shopu Bomton Beauty.
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Budova Brumlovka

arena:
COBRY v akci
Nejoblíbenější plavecké brýle sportovců – arena COBRA nyní naleznete
v prodejně na Brumlovce za atraktivní ceny – již od 649 Kč.
Model Cobra má hydrodynamický tvar, který zajišťuje širokoúhlé
vidění. Brýle minimalizují odpor vody a zlepšují skluz. Mají odolná skla
i v zrcadlovém provedení a vyměnitelné nosní můstky. Prostě vše, co od
plaveckých brýlí potřebujete.
Nabídku si můžete prohlédnout předem na e-shopu, objednat a vyzvednout
pak přímo v prodejně. Je to tak snadné.
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