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Společenské centrum Bethany

Vánoční koncert
v BB Centru
KDY:
KDE:

ve středu 11. prosince (18:00–19:30 hod.)
Společenské centrum Bethany, Za Brumlovkou 1519/4
(zastávka autobusu kyvadlové dopravy BB1 „Delta“ nebo
zastávky autobusu MHD „Brumlovka“ nebo „Vyskočilova“)

Vstupné: dobrovolné (finanční částka za vybrané vstupné bude věnována
nadačnímu fondu Be Charity)

VÁNOČNÍ
KONCERT

Zveme Vás na mimořádný předvánoční koncert do Společenského centra
Bethany. Zastavte se ve shonu aktuálních dní, zaposlouchejte se do tónů
světoznámých melodií a zpříjemněte si předvánoční čas poslechem skvělé
hudby. Během koncertu vystoupí umělci zvučných jmen:
Jitka Hosprová – viola
Lenka Navrátilová – klavír
Vratislav Kříž – baryton
Světlana Tvrznická – sbormistr
Kühnův dětský sbor

Cultural and sport events
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bbcentrum.cz

BB Centrum

Kyvadlová doprava
během vánočního
období
Stejně jako každý rok, tak i letos dojde k úpravě fungování kyvadlové
dopravy během vánočních svátků. Naše shuttle busy naposledy vyjedou
v pátek 20. prosince 2019 a poté znovu v pondělí 6. ledna 2020.
Tímto

děkujeme

všem

cestujícím

se za případné komplikace.

Fb

Ins

bbcentrum.cz

za

pochopení

a

omlouváme

Budova Brumlovka

V Coffee Perk
hledají milovníky
kávy
Milujete kávu tak jako všichni z Coffee Perk? Dáte si espresso, cappuccino,
flat white, V60 nebo filtr?
Vše Vám rádi dopřejí! Ale co by byla skvělá káva bez skvělé snídaně?
I ta na Vás v Coffe Perk čeká... můžete si ji dát každý den od 7:30 hod.
Vybírat můžete z široké nabídky od anglické snídaně přes avotoast
až po bílý jogurt s domácí granolou. Ze sladkého ochutnejte třeba
vyhlášený sous vide cheesecake, cupcake, brownies a mnoho dalšího.
A pokud spěcháte, ať už na meeting nebo domů, vše Vám rádi zabalí
s sebou. Rezervace a objednávky na tel.: 775 075 760
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Budova Beta

Zima v UGU bude
letos kouzelná
Ať už venku mrzne, až praští, s UGO novinkami určitě roztajete. Namíchali
pro Vás totiž doslova kouzelné lektvary pro hřejivou atmosféru zimy
a přidali do nich to nejlepší z darů lesa. Nechte se okouzlit jejich
blahodárnými účinky na imunitu a celkovou kondici.
Těšit se můžete na Magický jalovec, který je považován za krále
detoxikace. Kouzlo Čarovné brusinky vězí ve velkém množství vitamínů,
vlákniny a minerálů. A Tajemství šalvěje se skrývá ve schopnosti vyhnat
z těla nachlazení i bolest v krku.
Pro hladovce mají připraven kuřecí wrap s jalovcem, brusinkami
a pomerančem. Tak hurá za poklady, se kterými vezmete zdraví do svých
palčáků!
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Budova Brumlovka

Sazby hypoték klesají,
nechte si je porovnat
na OK POINTu
Sazby hypotéčních úvěrů již od letošního ledna klesají, a to jak pro nově
sjednané úvěry, tak i pro ty refinancované. Aktuální průměrná sazba úvěru
na bydlení se podle Broker Consulting Indexu hypotéčního úvěru pohybuje
na úrovni 2,50 %, p. a.
Na pobočce OK POINT zájemcům vypracují porovnání sazeb z více bank
na jednom místě. 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.
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Budova Filadelfie

Šperky pro hluboké
vztahy, které nás
utvářejí
JK Jitka Kudláčková je ryze česká rodinná firma a klíčovou hodnotou jsou
pro ni vztahy. Díky svému poctivému přístupu k řemeslu, originálním
nápadům a velmi vstřícnému jednání se zákazníky má své pevné místo
na trhu již 28 let.
„Každý den v naší dílně vznikají v rukou zlatníků jedinečné šperkařské
skvosty. Hlavní ingrediencí při výrobě šperků je originální nápad, vysoký
podíl ruční práce a kvalitní materiály – zlato, přírodní kameny a perly.
Stačí jen vybrat ten, který bude právě pro Vás připomínkou vzácných
životních okamžiků.“
Vyberte si ze široké nabídky kolekcí na www.jk.cz nebo přímo na prodejně
v budově Filadelfie. Kromě tradičních kolekcí je doménou JK Jitka Kudláčková
také zakázková výroba a poradenství v oblasti investic do drahých kovů
a kamenů. S nákupem šperků JK získáte doživotní záruku a servis.
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Budova Brumlovka

GIVING TUESDAY
s Balance Clubem
Brumlovka
Zapojte se společně s Balance Clubem Brumlovka do charitativního
programu GIVING TUESDAY – Den dárcovství – a podpořte dlouholetého
instruktora jógy Vláďu Mikuláše, který onemocněl laterární sklerózou.
Přispět do sbírky můžete až do 20. prosince 2019 na transparentním účtu
zaštítěném nadací ADRA: https://www.darujme.cz/vyzva/1201172

Fb

Ins

balanceclub.cz

Budova Filadelfie

Beauty Studio
Radka Chválová
kosmetické novinky
Mezi

vánočními

bestsellery

by

Vám

neměly

uniknout

novinky

z Radka Chválová Beauty Studio. Nově totiž ve studiu nabízí detoxikační
a energizující řadu oblíbené francouzské kosmetiky SOTHYS.
Tyto produkty vám zajistí ochranu proti znečištění, detox, posílení
a dodají Vám energii – zkrátka vaší pleti vdechnout doslova nový život.
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Budova Filadelfie, budova Alpha

PuzzleSalads:
Zdravý vánoční
dárek
PuzzleSalads přichází s první akcí v novém věrnostním programu
My puzzle. Při dobití libovolné částky získáte extra bonus 10 % z dobité
částky. Tak odměňte sebe, své blízké či kolegy!
A jak na to?
1. Aktivujte si účet… u věrnostního programu na mypuzzle.cz
2. Dobijte si kredit… na pobočkách restaurací buď stravenkou, kartou
nebo hotovostí
3. A vánoční dárek… extra bonus 10 % k dobité částce je Váš
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Budova Beta

Splňte si přání
v Costa Coffee
Znáte profiterolky? To jsou ty nebezpečně lahodné kuličky z odpalovaného
těsta plněné šlehačkovo-vanilkovým krémem. A teď si představte, vánoční
dortík upečený z tenkých vrstviček těsta, proložený třešňovým pyré.
A to ještě není všechno. Dostáváme se totiž zpátky k profiterolkám. Ty leží
ukryté ve vrstvě šlehačky nahoře, jsou potažené čokoládou a posypané
plátky mandlí. Voilà! Profiterolkový dort je na světě.
Je horká, je sametová, má bohatou chuť. Prostě zimní klasika. V zimě
dokáže vyloudit slastný úsměv víc než tabulka čokolády. Mluvíme
o horké čokoládě. Višňová horká čokoláda s višňovou omáčkou, ozdobená
šlehačkou a červenými čokoládovými hoblinkami. Nenechte se dlouho
pobízet, zastavte se vyzkoušet tu delikátní chuť a hlavně vyzkoušet
blahodárné účinky čokolády na tělo i duši.
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