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Cestovatelský večer: 
ZILLERTAL – srdce 
rakouských Alp 
KDY: středa 14. října, od 17:30 hod. 
KDE: online přes FB BB Centrum 

Za srdce tyrolských Alp je považováno údolí Zillertalu. A to zcela právem. 
Toto zelené údolí ohraničené ledovci v těsné blízkosti italských hranic  
nabízí totiž mnohé vyžití pro všechny věkové skupiny po celý rok. Během 
léta milovníci hor mohou slézat tří tisícové vrcholy, prozkoumávat soutěsky, 
raftovat nebo zdolávat místní zajištěné cesty (via ferrata / klettersteig).  
V zimě se stává Zillertal ideálním místem k lyžování nebo ke skialpovým 
výpravám.

Přednáší: Karel a Jana Wolfovi

BB Centrum

https://www.facebook.com/BBCentrumPraha/
http://bbcentrum.cz
https://www.bbcentrum.cz/en/about-us/photos-publications/cultural-and-sport-events
https://www.facebook.com/events/599568627453019/?active_tab=about
https://www.instagram.com/bbcentrum/
http://bbcentrum.cz


Pizzeria Grosseto 
Brumlovka 
rozšiřuje své služby
Pizzeria Grosseto nabízí zaměstnancům kanceláří budov BB Centra  
možnost objednání obědů s donáškou přímo na pracoviště. Objednejte  
si telefonicky svůj oběd v čase od 9:30 do 15:00 hod. přímo na čas… 

Minimální cena objednávky je 500 Kč a objednávka nad 1 000 Kč =  
10% sleva.

Možnost platby kartou. Objednávky a bližší info na tel.: 737 107 627

Budova Brumlovka

https://www.grosseto.cz/brumlovka
https://www.grosseto.cz/brumlovka
https://www.facebook.com/GrossetoPraha
https://www.instagram.com/grosseto_restaurace/


Nový espresso bar 
Tlap’s coffee
Objevujte nová místa v BB Centru a přijďte vyzkoušet novou kavárnu 
v budově Filadelfie. Čeká na vás výběrová káva z českých pražíren, 
domácí sladké i slané koláče, denně čerstvé pečivo, plněné sladké i slané 
croissanty, buchty, koláčky, dortíky a různé jiné dobroty.

Využít můžete i prodej zrnkové kávy do kanceláře či domů a v neposlední 
řadě i nabídku ginger shotů od firmy FreshOnly – protože co víc, než kávu 
a vitamíny člověk potřebuje ke zvládnutí podzimních dní?

Budova Filadelfie

https://www.facebook.com/tlapscoffee
https://www.bbcentrum.cz/en/about-us/photos-publications/cultural-and-sport-events
https://www.facebook.com/tlapscoffee
https://www.instagram.com/tlaps_coffee/


Novinka: 
Wok v PuzzleSalads
Po čtyřech letech fungování PuzzlePasta a PuzzleSalads v budově Alpha 
si pro vás připravili žhavé asijské novinky. Nová posila v týmu Kamil 
Šindelář pro vás připravil 6 lákavých stálic na nové Wok menu.

Přijďte je vyzkoušet! Navíc se slevou 20 %. 
Platí pouze v BB centru v budově Alpha.

Budova Alpha

https://puzzlesalads.cz/
https://www.facebook.com/PuzzleSalads/
https://www.instagram.com/puzzlesalads/
https://puzzlesalads.cz/


Sportem k 
posílení přirozené 
obranyschopnosti
V souladu s vládním nařízením je Balance Club Brumlovka od pátku  
9. října uzavřen. Nicméně i tak zůstává místem, které pečuje o vaši 
přirozenou obranyschopnost. Lektoři skupinových lekcí pro členy budou 
cvičit online, jejich videa najdete vždy na Facebookových stránkách nebo 
svém osobním profilu na webových stránkách. 

Balance Club dále nabízí možnost venkovních osobních tréninků na 
Atletickém stadionu BB Centra a pro vášnivé běžce z řad členů jsou každé 
pondělí, středu a pátek ve 12.00 hod. připraveny pravidelné venkovní 
běžecké tréninky pod odborným vedením osobních trenérů. 

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

Budova Brumlovka

mailto:info%40balanceclub.cz?subject=
https://www.balanceclub.cz/cs/
https://www.balanceclub.cz/cs/
https://www.facebook.com/balanceclub
https://www.instagram.com/balanceclubbrumlovka/


V Perfect Canteen 
Moneta Money 
Bank voní horké 
novinky 
Čerstvě namletá káva Reserva a české čaje Leros. Milovníky kávy  
potěší v Perfect Canteen nově autentická chuť a jedinečné 
aroma kávy připomínající skořici, kakao a sušené ovoce. Přijďte  
si zpříjemnit podzimní dny a zastavte se na šálek horké kávy  
nebo čaje z harmonizujících bylinek a chutný dezert z místní cukrárny.

Budova A

http://www.perfectcanteen.cz
http://www.perfectcanteen.cz
https://www.facebook.com/PerfectCatering.cz/
https://www.instagram.com/perfectcanteen/?hl=cs


Finance a reality 
se řeší stále, i během 
koronavirové epidemie
Již během první vlny epidemie se ukázalo, že lidé nejčastěji, samozřejmě 
hned po zdraví, řeší finance a majetek. Ať už to jsou otázky spojené  
se zabezpečením a pojištěním rodiny a osob blízkých, nebo dotazy  
týkající se například splácení závazků v době, která je plná nejistot, tak 
Češi je chtějí řešit s odborníky. Právě takoví jsou vám plně k dispozici na  
OK POINTU v budově Brumlovka. Vzhledem ke zhoršující se epidemiologické 
situaci to bude jak osobně za dodržení všech hygienických pravidel,  
tak i on-line přes různé aplikace. 

Osobní konzultace si můžete předem domluvit na telefonu: 242 486 328 
nebo přímo s franšízantem Radimem Štantejským na čísle: 602 366 095.

•    pondělí: 8:30–18:00 hod. 
•    úterý a čtvrtek: 9:00–17:00 hod. 
•    středa: 8:30–17:00 hod. 
•    pátek: 9:00–15:00 hod. 

Budova Brumlovka

http://www.okpointy.cz
https://www.facebook.com/okpointy/
www.okpointy.cz


JK Jitka Kudláčková 
představuje novinku 
– mladistvé šperky
V JK před nedávnem do svého portfolia přidali novinku, která oslovuje nejen 
mladou generaci, ale každého, kdo je příznivě nakloněn trendy kouskům. 
Mladistvý nádech jim vtiskl nejmladší člen jejich zlatnického týmu Martin 
Votava, se kterým Jitka Kudláčková na vývoji šperku spolupracovala.

Náramky jsou tvořeny barevnými šňůrkami, které lze snadno utahovat  
a měnit, a jsou vždy zdobeny vybraným motivem z jedné z jejich kolekcí. 
Kruh v různých barvách zlata zapadá do kolekce Tricolor, křížek je zase 
motivem ke kolekci Láska, víra, naděje. Brzy se objeví i motivy z dalších 
kolekcí. Náramky mohou být ideálním dárkem pro mladší členy Vaší rodiny 
nebo skvělým doplňkem pro páry, které chtějí nosit nějaký společný prvek. 
Vybírat můžete z barev vhodných pro ženy i muže. 

Využijte osobní setkání v prodejně nebo vybírejte pohodlně  
na e-shopu jk.cz. 

Budova Filadelfie

MLADISTVÉ ŠPERKY 
Z DÍLNY JK
náramky s barevnými šňůrkami 
a nejrůznějšími motivy 
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https://www.jk.cz/
https://www.jk.cz/
https://www.facebook.com/JKJitkaKudlackova/


Arena ICONS:  
Nová kolekce 
podzim – zima 2020    
Arena již od svého vzniku určuje trendy v oblasti plavek a plaveckých 
pomůcek, které splňují požadavky i nejnáročnějších plavců. V návaznosti 
na know-how v oblasti vodních sportů vám nyní nově představují stylové 
oblečení pro fitness a volný čas.  

Letošní podzimní kolekce je již nyní k vidění v prodejně a těšit se můžete na 
nové barevné varianty a střihy sportovního oblečení a plavek. 

Navštivte prodejnu arena v obchodní pasáži budovy Brumlovka  
a přesvědčte se sami!

Po–Pá 10:00–19:00 hod., So: 10:00–16:00 hod.

Budova Brumlovka

https://www.arenashop.cz/
https://www.facebook.com/arenaceskarepublika/
https://www.instagram.com/arenawaterinstinct_czsk/?hl=cs
https://www.arenashop.cz/


Oční optika Novus 
Optik představuje 
novou kolekci
Vyzkoušejte originální brýle od španělského výrobce Etnia  Barcelona, které 
jsou inspirované uměním, navíc jsou brýle vyrobeny ze 100% přírodního 
acetátu na bázi bavlny.

Skvělý design, unikátní struktury a detaily, pečlivě vybrané barevné 
kombinace, komfort při nošení, kvalita a inovace ve výrobě – to je Etnia 
Barcelona. 

Objednat se na vyšetření zraku můžete na tel. 605 858 859.

Budova Brumlovka

http://www.novusoptik.cz/
http://www.novusoptik.cz/
https://www.facebook.com/NovusOptik/


Vyzkoušejte vítězné 
inovativní produkty 
iniciativy dmSTART: 
Rozkvět indiánky
V dm drogerii podpořili nové projekty českých výrobců a nyní vám  
je exkluzivně nabízí k prodeji. Je jím i čaj Rozkvět Indinánky se směsí  
bylinek od předního českého dodavatele. Pečlivě vybrané bylinky 
jsou určené pro dívky s hormonální nerovnováhou, se syndromem 
polycystických ovárií, či pro ženy v menopauze. Celý finanční výnos  
z prodeje čajů putuje do neziskové organizace, která pomáhá s osvětou 
těchto ženských problémů. 

Budova Filadelfie

http://www.dm.cz
http://www.dm.cz
https://www.facebook.com/dm.cesko/
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