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Sdílená mobilita
– parkovací hotspoty
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OLIVKA

budovy Beta.
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Václava Sedláčka u budovy Gamma (O2) a v ulici U pomníku u budovy ČEZu.
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Jestli se, stejně jako my, rádi připravujete na vánoční svátky s předstihem
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Výdejní místa
na Brumlovce
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GAMMA

Letiště, Brno, Budapešť
Vídeň, Varšava, Mnichov

uloženy v BLOCKS v budově Filadelfie ve vstupu ke kancelářím z ulice
Želetavská. K vyzvednutí stačí jen registrovat své telefonní číslo. Návod
naleznete ZDE.

Připomínáme, že hlavní recepce
jednotlivých budov nesmí přebírat
Kačerov
osobní zásilky. Výdejní místa jsou tak ideálním řešením, jak
si zásilku vyzvednout v pořádku a včas.
Metro
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BB Centrum - Brumlovka

Taneční na Brumlovce
KDY: středa, 3. listopadu 2021, lekce od 19:00 hod., tančírna od 20:00 hod.
KDE: Sommellerie, budova Filadelfie, Želetavská 1525/1
Srdečně vás všechny zveme na další taneční lekci. V listopadu se můžete
těšit na milostnou kubánskou rumbu. Ať už budete tančit sólo, nebo
v páru, věříme, že si společně rumbu užijeme a že vás okouzlí nejen krásnou
poklidnou hudbou, ale také choreografií.
Lektorkou tanečních je Lenka Nora Návorková, několikanásobná mistryně
ČR v latinskoamerických tancích, vítězka StarDance 2018 a taneční
partnerka Miraie Navrátila aktuální řady této oblíbené televizní soutěže.
Akce bude probíhat v souladu s platnými protiepidemickými opatřeními.

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

Cultural and sport events
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BB Centrum - Brumlovka

Svatomartinské
posvícení
KDY: čtvrtek, 4. listopadu 2021, od 11:00 do 15:00 hod.
KDE: Náměstí Brumlovka, Vyskočilova 1100/2
K listopadu neodmyslitelně patří svatomartinské slavnosti a pečená
husička. Tento měsíc si ji budeme moci vychutnat několikrát. Hned
4. listopadu otevíráme toto období Svatomartinským posvícením na

SVATOMARTINSKÉ
POSVÍCENÍ

Náměstí Brumlovka, během něhož se bude podávat pečená husa se zelím
a knedlíkem, paštika, husí játra a další speciality, které budou doplněny
o moravská vína.
O příjemnou atmosféru se během poledního programu postará i hudební
doprovod. Informace o dalších svatomartinských hodováních naleznete na
listech níže.
Akce bude probíhat v souladu s platnými protiepidemickými opatřeními.

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

Cultural and sport events
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Institut moderní výživy –
zdravá výživa a EMS cvičení
KDY: čtvrtek, 4. listopadu 2021, od 17:30 hod
KDE: obchodní pasáž budovy Filadelfie, Želetavská 1525/1
Zajímáte se o trendy v oblasti výživy? Pracujete dlouhodobě u stolu
za počítačem a nemáte dostatek času na každodenní sportování? Právě
pro vás je určena přednáška Institutu moderní výživy, kde se dozvíte
informací mnohem víc. Přednášející Tomáš Krmíček a Matěj Stanislav
nám představí přínosy EMS tréninku, poradí nám, jak správně nastavit

PŘEDNÁŠEJÍCÍ

jídelníček, energetickou bilanci a makroživiny (bílkoviny, sacharidy, tuky)
z hlediska stanovených cílů a individuálních potřeb. V neposlední řadě se
také podíváme na vhodné stravování v kontextu EMS tréninku.
Přednášející:
Tomáš Krmíček, zakladatel sítě Body Express a bývalý mistr světa
ve sportovním aerobiku.
Matěj Stanislav, nutriční terapeut Institutu moderní výživy, klinický nutriční
terapeut VFN a trenér první třídy kulturistiky a fitness UK FTVS.
Akce bude probíhat v souladu s platnými protiepidemickými opatřeními.
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BODY EXPRESS
INSTITUT MODERNÍ VÝŽIVY
Organizátor akce, společnost Passerinvest Group, a.s., bude na této akci pořizovat
fotografický a audiovizuální záznam.

Cultural and sport events

česky

BB Centrum - Brumlovka

Cestovatelský večer:
Slovinsko - moje nová
láska
KDY: středa, 10. listopadu 2021, od 17:30 hod.
KDE: Sommellerie, budova Filadelfie, Želetavská 1525/1
Malá země rozlohou, zato velká tím, co může duši cestovatele nabídnout.

CESTOVATELSKÝ
VEČER

Objevme společně moře, hory, smaragdovou řeku Soču, krasové jeskyně,
vodopády, soutěsky, starobylá města a vynikající slovinské speciality.
Dozvíme se, kde se ubytovat, jak cestovat a co určitě ochutnat, co lze
vyrobit z konopí nebo kde objevit úžasný squat v centru velkoměsta.
To a mnohem víc nám prozradí cestovatelka Magda Radostová během
zcela nové besedě o Slovinsku.
Akce bude probíhat v souladu s platnými protiepidemickými opatřeními.

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

Cultural and sport events
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Vánoční workshop:
Výroba adventního věnce
KDY: středa, 24. listopadu 2021, od 17:30 hod.
KDE: Sommellerie, budova Filadelfie, Želetavská 1525/1
CENA: 990 Kč/osoba

KAPACITA: 5 – 10 osob

Přijďte si užít předvánoční atmosféru při výrobě adventního věnce.
Pomůžeme vám s výrobou a dáme vám rady a tipy, jak ozdobit vlastní
věnec. V ceně kurzu jsou zahrnuté připravené zelené korpusy z jedle, svíčky,
přízdoby, floristický materiál a zapůjčení pracovního nářadí. Vytvořený
adventní věnec si s sebou odnesete domů.
Kurz je vhodný i pro začátečníky. Platba za workshop na místě v hotovosti.
Rezervace na e-mailu: marika.duchonova@passerinvest.cz
Květiny Romantika nabízí kurzy pro jednotlivce i skupiny jako součást
firemního teambuildingu. V průběhu roku dle aktuální sezóny nabízí
kromě vazby květin i workshopy zaměřené na výrobu věnců, vánočních
a velikonočních dekorací, květinových boxů nebo květinových šperků.
Akce bude probíhat v souladu s platnými protiepidemickými opatřeními.
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VÝROBA
ADVENTNÍHO VĚNCE
VÁNOČNÍ WORKSHOP
Organizátor akce, společnost Passerinvest Group, a.s., bude na této akci pořizovat
fotografický a audiovizuální záznam.

Cultural and sport events

WEBCAST
JE MOŽNO
REPRÍZOVAT

BB Centrum - Brumlovka

NA FB PROFILU
BRUMLOVKA

česky

Online Webcast:
Hovory z Brumlovky
KDY: středa, 24. listopadu 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.
Tento měsíc: Jaromír Staroba

ONLINE WEBCAST

HOVORY Z
BRUMLOVKY
Cultural and sport events

Jaromír Staroba působí v AB InBev od roku 2006, nyní na pozici ředitele
centra podnikových služeb AB InBev Prague Digital Hub se sídlem na
Brumlovce. Má bohaté zkušenosti v různých oblastech, jako je logistika,
HR, projektové řízení včetně implementací systémů v oblasti BSC.
i obchodních operací. Kromě budování dlouhodobé vize pro AB InBev
Prague Digital Hub je jeho vášní také kombinace piva a digitálních
technologií. Je propagátorem hybridního kolaboračního modelu kombinace
práce z kanceláře a práce z domova.
Rozhovorem provází Eduard Forejt.
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Rozsvícení
vánočního stomečku
KDY: čtvrtek, 25. listopadu 2021, od 11:00 do 19:00 hod.
KDE: Náměstí Brumlovka, Vyskočilova 1100/2
S blížícím se adventem vás srdečně zveme na slavnostní rozsvícení
vánočního stromu na Náměstí Brumlovka ve čtvrtek 25. listopadu 2021.
Přijďte si společně s námi zazpívat koledy a navnadit se na předvánoční
čas. Kulturní program bude doplněn o stánky s vánoční tématikou a stánky
s občerstvením, kde si budete moci zakoupit svařák, grog, horký mošt,
polévku, štrúdle, vdolky či vánoční cukroví.
• 11:00 – 19:00 hod.

Stánky s vánoční tématikou

• 16:00 – 17:00 hod.

Hudební vystoupení

• 16:00 – 19:00 hod.

Dětské kreativní dílničky

• 17:00 – 17:10 hod.

Slavnostní rozsvícení vánočního stromečku

• 17:10 – 17:30 hod.

Dětský sbor Rolnička

• 17:30 – 17:40 hod.

Společné zpívání koled

• 18:00 – 18:20 hod.

Dětský sbor Rolnička

• 18:20 – 18:30 hod.

Společné zpívání koled

Akce bude probíhat v souladu s platnými protiepidemickými opatřeními.
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ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO
STOMEČKU
NA NÁMĚSTÍ BRUMLOVKA
Organizátor akce, společnost Passerinvest Group, a.s., bude na této akci pořizovat
fotografický a audiovizuální záznam.

Cultural and sport events

Společenské centrum Bethany

27 biblických
přednášek v BB Centru
KDY: 7.-24. listopadu 2021, od 18:30 a 19:30 hod.
KDE: Společenské centrum Bethany, Za Brumlovkou 1519/4, Praha 4
Ve dnech 7. až 24. listopadu bude ve Společenském centru Bethany
probíhat série 27 biblických přednášek s názvem Ježíš – Tvá naděje.
Za večer zazní 2 biblická témata v časech od 18:30 a od 19:30 hod.
Řečníkem je Radim Passer, zakladatel křesťanské neziskové organizace
Maranatha a zakladatel a CEO developerské a investiční společnosti
Passerinvest Group.
Cyklus přednášek otevírá tématiku biblických poselství pro dnešní dobu,
otázky víry, budoucnosti, posmrtného života nebo zdravého životního
stylu, zazní také vyprávění životního příběhu Radima Passera.
Vstup na přednášky je volný. Organizátorem akce je sbor Církve adventistů
sedmého dne v Bethany a Maranatha z.s.

VIDEO
POZVÁNKA

Yt
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BB Centrum - Brumlovka

Sportovní aktivity
na Brumlovce
Ve sportovních aktivitách nepovolujeme ani v listopadu. Kondičku
a správnou techniku běhu budujeme se Soňou a Michalem, celé tělo
protahujeme a mysl zklidňujeme s Danielou.
BĚŽECKÉ LEKCE S PUMOU
KDY: každé úterý od 17:30 hod.

PODZIM 2021
BĚHÁME STÁLE VENKU

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 VEŘEJNOST
KDY: každý čtvrtek od 7:00 hod.
KDE: budova Alpha, Vyskočilova 1461/2a
Klasická lekce jógy pro začátečníky i pokročilé všech věkových kategorií
s Danielou Bacíkovou. Nutná vlastní cvičební podložka.
Rezervace není třeba. Aktuální informace naleznete na FB profilu
Brumlovka. Lekce budou probíhat v souladu s platnými vládními
opatřeními.
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PŘESOUVÁME SE DO
VNITŘNÍCH PROSTOR

Budova B

Anthony´s:
Brumlovka se stává
centrem dobře
padnoucí košile
Pánové, hledáte košile kvality tailor-made, které byste si však rádi odnesli
z obchodu rovnou domů? Díky butiku s pánskou módou Anthony´s, který
otevřel svou prodejnu v Budově B na hlavní Vyskočilově ulici, už hledat
nemusíte. V Anthony´s totiž kombinují až 60 různých střihů košil tak, že tu
svou si vyberete přímo z nabídky v prodejně.
Naleznete zde také volnočasovou módu, business obleky i black tie
dresscode. Zkušení asistenti vám velmi rádi poradí s celkovým odíváním,
výběrem doplňků nebo kvalitní obuví pro každou příležitost. Kromě vlastní
kolekce nabízí butik také produkty dalších předních britských značek, jako
jsou T.M.Lewin, Charles Tyrwhitt či Barker Shoes.
Antony´s je symbolem dobře oblečeného muže.
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Budova B

Kola to je bikero...
A kola mají skladem!
Bikero, jednička na českém trhu s cyklistickým zbožím, má spoustu
skvělých kol skladem! Dětská, silniční, gravely i elektrokola.
Vyberte si na e-shopu nebo se přímo zastavte ve značkové prodejně
na Brumlovce, v Budově B.
Školený personál se vám bude rád věnovat a pomůže s výběrem.
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Brumlovka

Saunové ceremoniály
a večerní plavání
v Balance Clubu
Brumlovka
Balance Club Brumlovka pořádá pravidelné saunové ceremoniály a večerní
plavání. Ty další, Mikulášské, jsou na programu v neděli 5. prosince
od 19:00 hod. Těšit se můžete na spoustu zábavného saunování
a choreografií v podání zkušených saunérů a také jedinečnou atmosféru
večerního plavání při svíčkách. Jednotlivé saunové ceremoniály startují
v 19:00, 19:45, 20:30 a 21:15 hod.
Členové Balance Clubu Brumlovka si mohou k příležitosti Mikulášských
saunových ceremoniálů a večerního plavání od 19:00 hod. vzít s sebou
do klubu hosta za zvýhodněnou cenu 450 Kč.
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Filadelfie

BODY EXPRESS:
Darujte si pod stromeček
program Nastartuj změnu!
EMS cvičení je nejrychlejší cesta, jak být v kondici a odbourat přebytečné
tukové zásoby. Jak to funguje? EMS technologie aktivuje celé tělo pomocí
slabých elektrických impulzů. Stačí 1x týdně 20 minut a vaše tělo dostane
potřebnou dávku tréninku, aby bylo pevné, aktivní a spalovalo dostatek
energie. Bezpečně a rychle. Ve studiu jsou přítomni maximálně 2 klienti,
s odstupem 2 metry. Každý klient má samostatnou kabinku na odložení
věcí a dostane speciální jednorázově sportovní oblečení. Veškeré vybavení
se pravidelně dezinfikuje / pere několikrát za den. Obsluha má roušky.
Rezervace termínu osobně ve studiu, nebo na www.bodyexpress.cz
prostřednictvím rezervačního formuláře ZDE.
Ve studiu akceptují benefitní programy Benefity.cz, Benefit Plus, Sodexo
Flexi Pass a Edenred Benefits.
• Po – Pá 8:00 – 18.00 hod.
Darujte si pod stromeček permanentku.
Díky akčním cenám můžete ještě navíc i ušetřit.

Fb
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Villas

Na masáž do Rosety
V Centru komplexní péče Roseta si můžete kromě jiného vychutnat
také širokou nabídku masáží. Přinesou vám uvolnění těla i mysli a často
i okamžitou úlevu od bolesti ztuhlých svalů.
Dopřejte si tradiční klasickou masáž, nebo zaexperimentujte a vyberte si
některou z těch méně tradičních. Vyzkoušejte například havajskou masáž,
thajskou masáž nohou, masáž lávovými kameny, shiatsu, bambusovou
masáž, Tok Sen či masáž pro těhotné.
Tajným tipem Rosety je antistresová péče, která je spojením neskutečně
relaxační masáže hlavy a liftingu obličeje.
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Filadelfie

Svatomartinská vína
v Sommellerii
Dnes bychom jen ztěžka tipovali, zdali Sv. Martin přijede na bílém koni
a přiveze do Česka studivou peřinu. Víme ale určitě, že 11. listopadu
v 11:00 hod. pro vás v Sommellerii otevřou první mladá vína letošního
roku.
Letošní Svatomartinská vína působí vyzráleji, v chuti s příjemným
nádechem ovocných tónů a decentní kyselinkou, s mnohdy medovým
podtónem oproti minulým ročníkům. V nabídce budou vína z rodinných
vinařství VAJBAR, TETUR a MADĚŘIČ.
Ke každé sklence Svatomartinského bude podávána degustační porce
husičky, otevírací doba bude v tento den prodloužena až do 22:00 hod.
Akce 6 + 1 lahvinka ZDARMA platí do 20. listopadu 2021.
Těší se na vás tým Sommellerie
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Budova A

Perfect Canteen MONETA
Money Bank: Listopad ve
stylu Rostlinného jídla
a Svatomartinské husy
V prvním listopadovém týdnu, od 1. do 5. listopadu, si pro vás
Perfect Canteen MONETA Money Bank připravila akci Rostlinně na stole.
Každý den budou podávat zajímavé veganské recepty, které vám ukáží,
že i varianta rostlinných jídel může být velmi chutná.
V následujícím týdnu, od 9. do 12. listopadu, můžete zase zajít na křupavé
husí stehno s červeným zelím, poctivými knedlíky a bramborovými
plackami nebo na Papardele s husím konfitem. Samozřejmě se bude
podávat i polévka – husí kaldoun.
Líbí se vám nabídka Perfect Canteen?
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Brumlovka

Snídaně
v Coffee Perku
Nastartujte svůj den v Coffee Perku. Ten vás zve na nové snídaňové menu
plné novinek zdravých snídaní. V nabídce naleznete avokádové chleby,
zastřená vejce s lososem, vejce benedict nebo granolu s ovocem a řeckým
jogurtem.
Po celý den si vychutnejte výběrovou kávu z různých pražíren a k tomu
výborné zákusky. Kromě stálice La Boheme zde připravují také Father‘s
Coffee nebo Doubleshot a Climpson & Sons. Všechny vybrané kávy vám
rádi zabalí i pro přípravu domů.
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coffeeperk.cz

Brumlovka

arena: technika, síla
a vytrvalost
Plavete a rádi byste si zpestřili svůj trénink nebo přidali na zátěži a posílili
tak celé tělo? Plavecké tréninkové pomůcky jsou vhodné jak pro závodní
plavce, tak i pro fitness plavce.
K základním plaveckým pomůckám patří:
• deska pro posilování paží i nohou
• šnorchl pro trénink správné techniky plaveckého stylu a dýchání
• ploutve pro pořádný, silový trénink spodní části těla
• packy pro trénink síly a vytrvalosti horní části těla
Katka a Lucka z prodejny Brumlovka vám pomohou vybrat tu správnou
plaveckou pomůcku. Nabídku si můžete prohlédnout také předem
na e-shopu, objednat a vyzvednout v prodejně. Je to tak snadné.
• Po - Pá 10:00 - 19:00 hod.
• So 10 - 16:00 hod.
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Filadelfie

Objevte oblíbené
šperky v kolekcích JK
Originální ucelené kolekce JK Jitka Kudláčková se těší velké oblibě.
Ve vlastní zlatnické dílně vznikají kolekce se širokým tematickým
rozpětím. Objevíte zde šperky inspirované vodními živly, organickými
motivy, i klasické modely vhodné na denní nošení.
Navzdory všeobecnému zdražování, ceny v JK prozatím zůstávají neměnné.
A letos registrované zákazníky a firmy sídlící na Brumlovce opět čeká
vánoční 15% cenové zvýhodnění na nákup šperků – platné od 27. listopadu
do poloviny ledna 2022. Využijte této jedinečné příležitosti pro nákup
vánočních dárků pro své blízké.
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www.jk.cz

Filadelfie

V online čistírně We
Hate Ironing prádlo
spočítají za vás
V čistírně We Hate Ironing nabízejí zajímavou službu, která vám výrazně
zjednoduší život, a navíc je zcela zdarma: prádlo určené k vyprání nebo
vyčištění tady spočítají za vás.
Pokud nemáte čas nebo chuť prádlo před příjezdem kurýra roztřídit, nic
se neděje. Stačí ho naházet do tašky – We Hate Ironing se o vše postará.
Emailem vám pak sdělí přesný počet kusů a výslednou cenu k zaplacení.
Ve We Hate Ironing vám pomohou, i když potřebujete prádlo pouze
vyžehlit. Stačí jen vyplnit jednoduchý online formulář a kurýr si pro vše
přijede a za 24 hodin máte prádlo čisté a voňavé zpátky.

Fb

Ins

wehateironing.cz

BB Centrum - Brumlovka

Kyvadlová doprava
BB Centra
Využíváte ke své cestě do práce městskou hromadnou dopravu
a z Budějovické se do BB Centra nezřídka svezete i kyvadlovými autobusy?
Četnost spojů linky BB1 jsme v září na trase Budějovická – Brumlovka –
Delta navýšili, linku BB2 na trase Budějovická – Filadelfie – Brumlovka
však na základě aktuálních dat zatím nezavádíme.
Situaci neustále monitorujeme i s ohledem na epidemickou situaci
a obsazenost areálu a v případě vytížení stávajících autobusových linek
obratem nasadíme i linku BB2.
Děkujeme za pochopení,
tým Passerinvest Group
Dočasný jízdní řád linky BB1
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