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Všechny vánoční dárky pro své
blízké pořídíte na Brumlovce
Věděli jste, že se nabídka obchodů a služeb na Brumlovce vyrovná
obchodnímu centru? Všechny dárky pro své blízké tak můžete pořídit
pohodlně, bez front a davů, v okolí vaší kanceláře.
Dárky pro NI
Každou ženu jistě potěší pěkný šperk. Šperkařství JK Jitka Kudláčková
nabízí limitovanou vánoční edici přívěsků s diamanty ve tvaru andělíčků.
Předáte tak spolu s nimi lásku i prosbu o ochranu obdarovaného. Která
žena by odmítla kvalitní péči o sebe sama – věnujte jí poukázku na krásu
do

kadeřnictví

Bomton

nebo

Beauty

Studia

Radky

Chválové.

Profesionálové se postarají o její vlasy, nehty i pleť a dopřejí jí tak chvíli
dokonalé relaxace. Milou dekorační drobnost pořídíte třeba ve stánku
Květiny Romantika, a pokud nevíte, jestli se trefíte do vkusu, zachránit
vás může dárková karta drogerie dm, která představuje mnoho možností
výběru pro obdarovanou ženu.
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Všechny vánoční dárky pro své
blízké pořídíte na Brumlovce
Dárky pro NĚJ
Pánové určitě ocení kvalitní módu z butiku Anthony’s. Darovat můžete
například poukaz na dobře padnoucí košili, nebo nějakou vyberte
a v případě, že nesedne, vám ji po Vánocích vymění. Gentlemana odměňte
luxusní péčí o vlasy a vousy v Adam’s Barbershopu, o jeho plechového
miláčka se zase postará Automyčka Collection.
Originálním dárkem může být také dárkový poukaz na služby
čistírny We Hate Ironing, co šetří čas hlavně dámám. Není nad
to mít vždy perfektně čisté a vyžehlené košile. V případě, že vám
záleží

na

mužově

zdraví,

urolologická

klinika

Urosanté

nabízí

poukazy na své služby nebo humorně pojatou vzdělávací knihu
Genitál pro muže kapitál, z autorské dílny pánů doktorů Lukeše
a Novotného.
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Všechny vánoční dárky pro své
blízké pořídíte na Brumlovce
Dárky pro GURMÁNY
Brumlovka disponuje pestrou paletou restaurací, do nichž můžete svým
nejbližším nadělit poukaz na zážitkovou gastronomii. Hitem Instagramu
je například nedávno otevřená vietnamská restaurace Dian. Oblíbeným
dárkem je také poukaz do pizzerie Grosseto, jako gastronomický výlet za
středomořskou kuchyní. Stejně tak si můžete nechat připravit dárkový koš
s vínem a delikatesami v Bianco Rosso či Sommellerie, nebo dát přednost
zdravé stravě z prodejny Maranatha.
Milovníci kávy jistě ocení dárkový poukaz nebo balíček výběrových
zrn přímo z pražírny v kavárnách Costa Coffee, Coffee Perk
či Tlap’s Coffee. Vinaře zcela jistě potěší i domácí vinotéka ASKO až
pro 190 lahví se speciálním prostorem pro přípravu vína i skla těsně před
podáváním. A pokud byste chtěli někoho obdarovat něčím drobnějším,
nebo si rádi sami zamlsali, doporučujeme lahodnou vánočku z řemeslné
pekárny Zrno Zrnko.
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Všechny vánoční dárky pro své
blízké pořídíte na Brumlovce
Dárky pro sport, relax & fun
Krok vedle neuděláte ani s dárky zaměřenými na sport a relaxaci. Svým
blízkým můžete věnovat například Energii a zdraví, členství v exkluzivním
fitness a wellness Balance Clubu Brumlovka, kde si zasportují a následně
i odpočinou. Dostat se do kondice pomůže i nová metoda cvičení
Body Express, která dovede při pouhých 20 minutách týdně dodat
tělu dostatečné množství tréninku, aby bylo pevné, aktivní a spalovalo
nežádoucí tuky.
Poukazy na libovolnou částku nabízí centrum komplexní péče Roseta,
kde si obdarovaný může vybrat z masáží nebo terapií, co v daný čas
potřebuje nejvíce. Na zábavné hry v prostředí virtuální reality láká Avatar
VR Park. Největší a svou nabídkou her a aktivit velmi unikátní zařízení
otevírá na Brumlovce v polovině prosince. Radost však pod stromečkem
můžete udělat nejen poukazem. Vodomilům přijdou vhod nejoblíbenější
brýle plavců Cobra Ultra Swipe ze značkové prodejny arena a nové kolo pro
svou ratolest pořídíte bez dlouhého čekání na dodání v bikeru. To má
totiž kola skladem.
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Albert
potravinová sbírka
Adventní čas přináší kouzelné chvilky, při kterých myslíme na své blízké.
Nemysleme ale jen ně, mysleme i na pomoc potřebným, jako jsou maminky
samoživitelky, děti v dětských domovech nebo senioři a přilepšeme jim
tím, co si dovolit nemohou.
Síť supermarketů a hypermarketů Albert pořádá 4. a 5. prosince
potravinovou sbírku, do níž se může zapojit každý z nás nákupem, který
po zaplacení zanechá na označeném místě za pokladnami.
Nejvíce pomohou trvanlivé potraviny, jako jsou konzervy, polévky, rýže,
luštěniny, dětská výživa, těstoviny nebo olej. Kromě toho je vhodná také
základní a dětská drogerie. Vybrané potraviny jsou po nákupu převezeny
do potravinové banky a následně pak produkty putují těm nejohroženějším
skupinám.
Děkujeme, že myslíte i na jiné.
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Alpha

Výstava obrazů:
Od stožáru k máku
KDY: probíhá do 22. prosince 2021, od 10:00 hod. do 18:00 hod.
KDE: lobby budova Alpha, Vyskočilova 1461/2a
Přijďte se podívat na obrazy výtvarníka a architekta Jana Špačka. Díla
tvořená speciální technikou vyjadřují jeho fascinaci stožáry vysokého
napětí, drátů a jističů a přírodou. Jsou inspirovaná jak technicistními, tak
přírodními tvary. Vstup volný. Výstava je prodejní.
Výstava probíhá v souladu s platnými protiepidemickými opatřeními,
které naleznete ZDE.
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česky

Cestovatelský večer:
Argentina – od Ohňové
země až po divoký sever
KDY: středa, 8. prosince 2021, od 17:30 hod.
KDE: na FB profilu Brumlovka

ONLINE WEBCAST

Cestovatel Karel Štěpánek je znalcem Argentiny. Tuto krásnou zemi celou

CESTOVATELSKÝ
VEČER

prostopoval, půl roku tam žil, a navíc se s jednou Argentinkou oženil.

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

Cestovatelský večer je z důvodu nepříznivé pandemické situace převeden

Dozvíte se mnoho zajímavých informací ze života Argentinců, které se
v průvodcích nepíší. Země, která balancuje na hraně nekonečných oslav
a finančního bankrotu je unikátní. Podíváme se z Ohňové země do
kouzelné Patagonie a přes Buenos Aires to vezmeme k vodopádům Iguazú
až k hranici s Bolívií na barevný argentinský sever. Dozajista se pobavíte
u kulturních rozdílů mezi Argentinou a Českou republikou.

do online prostředí.
Cultural and sport events
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česky

Online Webcast:
Hovory z Brumlovky

WEBCAST
JE MOŽNO
REPRÍZOVAT
NA FB PROFILU
BRUMLOVKA

KDY: středa, 15. prosince 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: Dan Broulík, Avatar VR Park
Současný majitel marketingové agentury podnikající v oblasti virtuální
reality, začínal svou marketingovou pouť v T-Mobile, kde působil 8 let. Řídil
contentový tým, který odpovídal za všechny obsahové a zábavní služby
společnosti. Poté zamířil na pozici marketingového ředitele a později CEO
v agentuře Gods, s.r.o. Z té doby patří do jeho portfolia několik TV pořadů
a mnoho mobilních aplikací. V roce 2016 si založil vlastní agenturu, která
se stala průkopníkem ve vývoji VR aplikací a jejich uplatnění v marketingu.
Zároveň otevřel první hernu s virtuální realitou v Praze, jejíž největší
pobočka otevírá v prosinci na Brumlovce. Zábava, hry a sport jej provázejí

ONLINE WEBCAST

HOVORY Z
BRUMLOVKY

celý život. Se dvěma syny to ani jinak nejde. Kromě dětí a partnerky miluje
motorky, technické vymoženosti, čtení knížek a aktivní odpočinek.
Rozhovorem provází Eduard Forejt.
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Vánoční workshop:
Výroba adventního svícnu
KDY: úterý, 21. prosince 2021, od 17:30 hod.
KDE: Sommellerie, budova Filadelfie, Želetavská 1525/1
CENA: 620 Kč/osoba

KAPACITA: 5 – 10 osob

Těsně před Vánoci proběhne druhý vánoční workshop, tentokrát
se zaměřením na vánoční svícen. Pomůžeme vám s výrobou a získáte
rady a tipy, jak svícen ozdobit. V ceně kurzu jsou zahrnuté svíčky, stojan

VÝROBA VÝROBA
ADVENTNÍHO SVÍCNU

na svícen, zeleň (jehličí, mech, eukalyptus a další), přízdoby, floristický

VÁNOČNÍ WORKSHOP

Květiny Romantika nabízí kurzy pro jednotlivce i skupiny jako součást

materiál a zapůjčení pracovního nářadí. Vytvořený svícen si odnesete
s sebou domů nebo ho můžete darovat svým nejbližším.
Kurz je vhodný i pro začátečníky. Platba za workshop na místě v hotovosti.
Rezervace na e-mailu: marika.duchonova@passerinvest.cz

firemního teambuildingu. V průběhu roku dle aktuální sezóny nabízí
kromě vazby květin i workshopy zaměřené na výrobu věnců, vánočních

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

Cultural and sport events

a velikonočních dekorací, květinových boxů nebo květinových šperků.
Akce bude probíhat v souladu s platnými protiepidemickými opatřeními
v den konání akce, které naleznete ZDE.
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Sportovní aktivity
na Brumlovce
Zasportujte si ještě před tím, než se pustíte do bramborového salátu
a hory cukroví. I v prosinci nabízíme pravidelné sportovní aktivity, jako
jsou běžecké lekce a lekce jógy. Přes vánoční svátky si však uděláme
malou pauzu a potkáme se ve druhém lednovém týdnu. Plnit novoroční
předsevzetí, nebo pokračovat v naplňování dlouhodobých sportovních cílů.
BĚŽECKÉ LEKCE S PUMOU

VÁNOČNÍ PRÁZDNINY

24. 12. 2021 – 10. 1. 2022

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.
Poslední lekce tohoto roku proběhne 21. prosince 2021.
JÓGA PRO VEŘEJNOST
KDY: každý čtvrtek od 7:00 hod.
KDE: budova Filadelfie 8. patro, Želetavská 1525/1
sraz na recepci budovy Filadelfie
Klasická lekce jógy pro začátečníky i pokročilé všech věkových kategorií
s Danielou Bacíkovou. Nutná vlastní cvičební podložka. Poslední lekce
tohoto roku proběhne 23. prosince 2021.
Rezervace není třeba. Aktuální informace naleznete na FB profilu
Brumlovka. Lekce budou probíhat v souladu s platnými protiepidemickými
opatřeními v den jejich konání, které naleznete ZDE.

NOVÉ PROSTORY
PRO JÓGOVÉ LEKCE

S politováním musíme z důvodu aktuálních protiepidemických opatření vánoční
program zrušit. Děkujeme za pochopení. Dávejte na sebe pozor a zůstaňte zdraví.

VÁNOČNÍ
SLAVNOSTI

VÁNOČNÍ
KONCERT

NA BRUMLOVCE

NA BRUMLOVCE

2. a 9. 12. 2021 na Náměstí Brumlovka

16. 12. 2021 ve Společenském centru Bethany

Budova G

Největší herní areál
virtuální reality v ČR
AVATAR VR PARK otevírá
na Brumlovce
Začátkem prosince bude v Budově G otevřen největší areál s virtuální
realitou v České republice. Avatar VR Park je nejmodernějším zařízením
nabízejícím zážitek virtuální reality prostřednictvím jedinečných akčních,
sportovních, balančních nebo vzdělávacích her. Zábavu si užijí jak jednotliví
hráči, tak skupinky v multiplayer hrách. Je tak ideálním dárkem pro děti,
přátele nebo jako teambuilding pro soutěživé kolegy.
Avatar VR Park bude otevřen i ve večerních hodinách a o víkendu, takže
po práci legraci tady zaručeně platí. Dárkové poukazy na virtuální realitu
můžete objednávat již nyní na avatarpark.cz
A pokud byste se o prostředí virtuální reality chtěli dozvědět něco více,
doporučujeme shlédnout nový díl talkshow Hovory z Brumlovky s datem
premiéry 15. prosince. Jejich hostem je majitel Avatar VR Park, Dan Broulík.
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Budova Brumlovka

Balance Club
Brumlovka zve na
mikulášské bruslení
KDY: sobota, 11. prosince, od 15.00 hod.
KDE: Škoda Icerink, Přetlucká 3422/23, Praha 10
Balance Club Brumlovka pořádá pro své členy a jejich ratolesti zábavné
mikulášské odpoledne na ledě. Vezměte své děti a přijďte si v sobotu
11. prosince od 15.00 hod. společně užít bruslení s nadílkou na ledě
ŠKODA Icerink. Čeká vás volné bruslení s dětskou diskotékou, dovednostní
hry pod vedením trenérů bruslení a také odměny od Mikuláše. Členové
Balance Clubu Brumlovka a jejich děti mají vstup ZDARMA. Svá místa
prosím předem rezervujte na eva.koterova@balanceclub.cz
Pro zaměstnance společností sídlících na Brumlovce a členy
BB Centrum Klubu (Benefit Klub Brumlovka) jsou připraveny
zvýhodněné ceny členství. Více informací na info@balanceclub.cz
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BODY EXPRESS:
Skvělá kondice díky novým
programům
EMS cvičení je nejrychlejší cesta, jak být v kondici, odbourat přebytečné
tukové zásoby a odstranit bolesti zad. Ke stávající nabídce programů nyní
Body Express nabízí nové akční balíčky:
• EXPRESS relax (3x komplexní elektro-masáž) 1 990 Kč
• ZDRAVÁ záda (7 individuálně složených lekcí) 4 440 Kč
• RESTART kondice (15 tréninků k opětovné kondici) 8 880 Kč
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 respirátor. Rezervace
termínu osobně na studiu, nebo na bodyexpress.cz prostřednictvím
rezervačního formuláře ZDE.
• pondělí – pátek 8:00 – 18:00 hod.
• e-mail: bbcentrum@bodyexpress.cz, tel.: 774 431 083
COVID – garance. Automaticky prodloužená platnost programu:
• v případě nuceného uzavření studia • jste v karanténě
• onemocníte covidem.
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OK POINT:
Pořízení hypotéky už neodkládejte,
úrokové sazby rostou raketovým
tempem
Poslední dobou stoupá inflace v Česku strmě vzhůru, v říjnu už meziročně
dosáhla 5,8 %. Právě ona stojí za zdražováním zboží a služeb, včetně
hypoték. Česká národní banka se ji snaží zkrotit zvyšováním základní
úrokové sazby, kterou v listopadu zvedla nejvíc od roku 1997. Od sazby ČNB
se odvozují i úrokové sazby hypoték, které tak letí raketově nahoru. Úvěry,
a tedy i jejich měsíční splátky, se klientům stále bolestněji prodražují.
Pokud plánujete pořídit si v dohledné době nové bydlení, s žádostí
o hypotéku už raději neotálejte ani den. Vzhledem k rychlému nárůstu sazeb
jinak hrozí, že si za nové bydlení zbytečně připlatíte mnoho tisíc korun navíc.
S vyřízením hypotéky s co nejvýhodnějšími podmínkami a bez stresu vám
rádi pomohou odborníci v OK POINTu Brumlovka. Na čísle 242 486 328 si
s nimi můžete sjednat individuální schůzku on-line nebo osobně za dodržení
všech hygienických pravidel. OK POINT je otevřený v následujících časech:
• pondělí: 8:30 – 18:00 hod.

• úterý, čtvrtek: 9:00 – 17:00 hod.

• středa: 8:30 – 17:00 hod.

• pátek: 9:00 – 15:00 hod.
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ASKO představuje
sušicí skříň
Odvětrávací sušicí skříň luxusní skandinávské značky ASKO šetrně usuší
tolik choulostivého prádla, kolik by se vešlo na 16m šňůru. Poradí si s těmi
nejdelikátnějšími materiály, jako je hedvábí, samet nebo satén. A díky
sušení vzduchem o nízké teplotě spolehlivě usuší i promoklé boty nebo
jemné rukavice, aniž by došlo k poškození materiálu. Je to skvělý způsob,
jak se postarat o oblečení celé rodiny i při intenzivním sportování v zimě
i v létě a zároveň udržovat dům čistý a uklizený.
K vidění v designovém showroomu ASKO v budově Beta. Cena k doptání.
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We Hate Ironing:
Zjednodušte si život
a ušetřete spoustu
času a starostí
Pod stromečkem se „měkouš“ nikdy neztratí. Ať už je to svetr, košile nebo
ponožky, kdo to má pořád dokola prát? Online čistírna We Hate Ironing se
o vše postará, vypere a přiveze čisté a voňavé až ke dveřím a vy si můžete
dopřát pohodu a klid po celý rok.
Krása celé služby spočívá v tom, že čistírnu jednoduše objednáte online,
prádlo hodíte do tašky, kterou si kurýr vyzvedne, a druhý den máte
u dveří kurýra s krásně vyžehleným a vypraným oblečením.
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COSMEDIX k dostání
v Radka Chvalova
Beauty Studio
Objevte COSMEDIX, přírodní kosmetiku, která byla vyvinuta na základě
medicínského revolučního chirálního mechanizmu a kosmeceutického
výzkumu, která používá nejsilnější složky přírody v nejvyšších
koncentracích. V produktové nabídce naleznete přípravky pro všechny
typy pleti i přípravky cílené na její aktuální stav. Potřebujete hydratovat
nebo se rády zbavíte jemných vrásek?
Dárkové sady jsou přesně složené tak, jak vaše pleť potřebuje. Exkluzivně
v nabídce Beauty Studia Radky Chválové.
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Vánoční cukroví
objednejte v Coffee
Perku
Nově si v kavárně Coffee Perk můžete objednat i vánoční cukroví, které
zde s láskou pečou. To si vychutnejte s kávovými novinkami připravenými
do hrníčku v kavárně nebo pytlíčku s sebou k vám domů.
Stavte se prostě odpočinout si od okolního shonu.
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Úprava jízdního řádu
kyvadlových autobusů
ve svátečním období
Kyvadlová doprava linky BB1 mezi stanicemi Budějovická – Brumlovka –
Delta bude v nadcházejícím svátečním období vyloučena.
Využít kyvadlové dopravy v areálu BB Centra budete moci do pátku
17. prosince 2021, dle stávajícího jízdního řádu. Linka bude obnovena
v pondělí 3. ledna 2022. Linka BB2 je dočasně mimo provoz.
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Přejeme Vám krásné Vánoce
a šťastný nový rok

PF

„Okuste a vizte, jak dobrý je Hospodin,
blaze člověku, jenž doufá v něj!“
(Bible, Žalm 34,9)

