
3 ženy, 3 cesty:  
žena – matka – 
kariéra 
KDY: středa 20. listopadu od 18:00 hod. 
KDE: Restaurace Kobe (Vyskočilova 1481/4)

Přijďte si vyslechnout tři příběhy plné odvahy. Během večera se seznámíte 
se třemi úspěšnými ženami, které dokázaly vybalancovat svůj osobní život 
s kariérou i mateřstvím. O svých zkušenostech vám budou vyprávět:

Lucia – Slovenka Lucia žije desátým rokem v Praze. Zvědavost a hledání  
řešení ji baví nejvíce. Již bezmála patnáct let pracuje v oblasti marketingu.

Zuzana – Zuzana původem ze Zlína miluje vaření. Experimentovat v 
kuchyni začala už ve svých deseti letech. Gastronomie a management je 
její silná stránka. 

Karolína – Pražačka Karol se ve světě knih pohybuje od svých čtrnácti let.  
Mnozí by podobně zaměřené lidi házeli do kategorie „nudní“, u Karol tomu 
tak ale rozhodně není. 

Budova Beta
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PŘIJMĚTE POZVÁNÍ NA TALKSHOW

ŽENA – MATKA – KARIÉRA 

https://www.bbcentrum.cz/
https://www.facebook.com/events/510337709549456/
https://www.instagram.com/bbcentrum/
http://bbcentrum.cz
https://www.bbcentrum.cz/en/about-us/photos-publications/cultural-and-sport-events


Trhy a slavnostní 
rozsvícení vánočního 
stromečku
KDY: středa, 27. listopadu (11:00 – 19:00 hod.) 
KDE: Náměstí Brumlovka

S blížícím se adventem vás srdečně zveme na slavnostní 
rozsvícení vánočního stromu na Náměstí Brumlovka. Přijďte  
si společně s námi zazpívat koledy a naladit se na předvánoční čas. 

Kulturní program bude doplněn o stánky s vánoční tématikou a stánky  
s občerstvením, kde si budete moci vychutnat například svařák, horký 
mošt, grog, polévku, štrúdl, vdolky nebo vánoční cukroví. 

Těšíme se na viděnou.

Náměstí Brumlovka

TRHY A SLAVNOSTNÍ 
ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO 

STROMEČKU  
NA NÁMĚSTÍ BRUMLOVKA

https://www.bbcentrum.cz/
https://www.facebook.com/events/389865228564943/?active_tab=about
https://www.instagram.com/bbcentrum/
http://bbcentrum.cz
https://www.bbcentrum.cz/en/about-us/photos-publications/cultural-and-sport-events


Advokáti proti 
totalitě – výstava 
v budově Alpha
Česká advokátní komora připomíná 30 let od listopadové revoluce v roce 
1989 velkou výstavou pod názvem Advokáti proti totalitě, jež si klade za 
cíl připomenou osudy a příběhy statečných advokátů, kteří v boji za práva 
klientů proti totalitnímu režimu leckdy neváhali obětovat svou profesní 
kariéru nebo dokonce i život. 

D.A.S. pojišťovna právní ochrany, která je hrdým partnerem celé 
akce, vás zve na malou ochutnávku výstavy, která bude probíhat  
od 6. 11. do 6. 12. 2019 v budově Alpha.

Budova Alpha

https://www.bbcentrum.cz/
https://www.facebook.com/BB-Centrum-730141167045202/
https://www.instagram.com/bbcentrum/
http://bbcentrum.cz


Elektrobusy  
v BB Centru najezdily 
už 150 000 km    
Dva elektrobusy už přes tři roky nepřetržitě zajišťují pravidelnou 
kyvadlovou dopravu mezi BB Centrem a stanicí metra C Budějovická na 
bezplatných linkách BBC 1 a BBC 2. 

Za tu dobu mají k listopadu 2019 na kontě 150 000 naježděných kilometrů. 
Pro představu to je, jako kdyby čtyřikrát objely zeměkouli anebo 750x 
absolvovaly cestu z Prahy do Brna. Elektrobusy jsou společným projektem 
developerské a investiční společnosti PASSERINVEST GROUP, Skupiny ČEZ 
a dopravní společnosti ARRIVA.

Nasazení elektrobusů do ostrého provozu je jedním z kroků 
k udržitelnějšímu městu, protože jejich provoz je šetrný k životnímu 
prostředí. Nespornou výhodou je také jejich nízká hlučnost a plynulost při 
rozjezdech i brždění, díky čemuž je pro cestující jízda komfortnější.

„Svůj“ spoj si můžete najít na webu BB Centra, kde jsou k dispozici 
aktuální jízdní řády.

BB Centrum

https://www.bbcentrum.cz/
https://www.facebook.com/events/389865228564943/?active_tab=about
https://www.instagram.com/bbcentrum/
http://bbcentrum.cz


BB Centrum má nový 
obchod se sportovní 
módou: ARENA    
„Všude kde je voda, je i arena“… Od roku 1973 je arena přední světovou 
značkou s plaveckým a sportovním zbožím. Firma ARENA PRAHA s.r.o.  
se zabývá její distribucí od roku 1993.  

Prodejna v Brumlovce je první značková prodejna arena v Praze. Naleznete 
tady celý sortiment značky arena čítající nejen základní potřeby na 
plavání jako jsou plavky, plavecké brýle, boty a pomůcky, ale i  fitness  
a běžecké oblečení, stylové ikonické oblečení ze 70. let a veškerý  
sortiment pro závodní plavce. 

Přijďte si prohlédnout novou prodejnu nebo se v areně rovnou zastavte 
pro svůj balíček z e-shopu arenashop.cz! Nová prodejna totiž slouží i jako 
výdejní místo pro vaše on-line nákupy.

Budova Brumlovka

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


Porovnání sazby 
spotřebitelského 
úvěru na OK POINTu    
Máte spotřebitelský úvěr a splátky vám zatěžují rodinný rozpočet? Přijďte 
na finanční, realitní a bankovní pobočku OK POINT v pasáži Brumlovka  
a nechte si zdarma porovnat svoji půjčku s průměrnou nabídkou 
neúčelových spotřebitelských úvěrů na trhu. Ta se aktuálně podle Broker 
Consulting Indexu spotřebitelských úvěrů za září pohybuje na 6,45 %, p. a.

Ke konzultaci nad lahodným šálkem kávy zdarma můžete dorazit v pondělí 
a ve středu od 8:30 do 18:00 hod., v úterý a ve čtvrtek od 8:30 do 17:00 
hod. nebo v pátek od 8:30 do 16:00 hod.

Budova Brumlovka

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


JK Jitka Kudláčková: 
Nahlédněte pod ruce 
mistrům zlatníkům
Věděli jste, že v JK Jitka Kudláčková vznikají pod rukama zlatníků doslova 
řemeslné skvosty? Nahlédnout do výroby můžete přímo z reprezentativní 
prodejny, kterou najdete v obchodní pasáži budovy Filadelfie. 

Česká rodinná firma nabízí koncept kolekcí šperků s příběhem, poctivou 
ruční práci, originální design a skvělý přístup k zákazníkům. Přesvědčte  
se sami… a na vlastní oči.

Budova Filadelfie

https://www.jk.cz/
https://www.jk.cz/
https://www.facebook.com/JKJitkaKudlackova/


Objevte kouzlo 
obdarování  
s drogerií dm
Blíží se ty nejkrásnější svátky z celého roku. Odložte letos stresy stranou  
a snažte se v klidu vybrat dárky dostatečně dopředu. 

Samotné Vánoce si pak už jen užívejte blízkosti rodiny a přátel. Pomoc 
s nákupem těch správných dárků najdete třeba v dm, kde již teď můžete 
vybírat z řady svátečních dárkových kazet.

Budova Filadelfie

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


Balance Club 
Brumlovka: 
saunovací sezóna 
v plném proudu
Se sychravějším počasím odstartovala v Balance clubu Brumlovka opět 
saunovací sezóna, při které se můžete těšit i na saunové rituály.

Nejbližší termín je 27. listopadu od 18:00 hod. – v 18:30 hod. navazuje 
v panoramatické sauně první saunový rituál pod vedení saunéra Jana 
Putery, a každou další hodinu pak budou následovat rituály dle programu. 
Přijďte si užít saunu trochu jinak. 

Zaměstnanci společností v BB Centru mají zvýhodněné podmínky 
členství. Pro více informací kontaktujte Klientské centrum:  
+420 234  749  810  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/


Nové snídaně  
v PuzzleSalads  
a PuzzlePasta
Přijďte ochutnat novinkové snídaňové menu do restaurací PuzzleSalads 
nebo PuzzlePasta. 

Těšit se můžete na slané a sladké croissanty s džemy, máslem, nutellou 
nebo ve slané variantě se sýrem, šunkou nebo avokádem a pečenými 
rajčaty s čerstvým sýrem typu žervé. 

Dále jsou v nabídce výborné krajíce chleba s vajíčkem a v dalších slaných 
variacích a pro milovníky jogurtu si připravili domácí granolu nebo pečené 
ovoce v podobě švestek, hrušek a jablek.

Budova Filadelfie, budova Alpha

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


Sváteční nálada 
v  Costa Coffee  
už začíná…
Těšíte se na sychravé počasí a mrazivý vzduch už jenom proto,  
že se dočkáte v kavárnách Costa Coffee oblíbeného perníkového latte,  
které zdobí „pan Perníček“, a nových vánočních kelímků? 

Vaše chvíle právě přišla! Těšit se můžete na oblíbenou kávovou nadílku 
v podobě latte s perníkovým sirupem nebo novinkového Irish style caffè  
latte a rovněž svátečního oříškovo-čokoládového caffè latte ozdobené 
šlehačkou a zlatými čokoládovými křupinkami. 

K luxusním nápojům patří i něco k zakousnutí… co třeba lahodná kokoska? 
Zastavte se ochutnat!

Budova Beta

https://www.costa-coffee.cz/
https://www.costa-coffee.cz/
https://www.facebook.com/CostaCoffeeCZ/
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