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Pobočka České pošty v BB Centru nově
akceptuje také platební karty
Od poloviny tohoto měsíce mohou klienti České pošty na pobočce v budově BRUMLOVKA
hradit vybrané služby a produkty tzv. asociačními kartami (kartami jiných bankovních
společností).
Asociační kartou lze platit následující:
Listovní a balíkové služby vnitrostátní/mezinárodní
Dobírky, SIPO
Prodej zboží, Czech Point
Vybrané ostatní služby (dobíjení mobilů, kopírování,…)
Česká pošta však doporučuje nejprve se u pracovníka přepážky informovat, neboť
například nákup losů sázkových společností asociační kartou hradit nelze.
Budova BRUMLOVKA
www.ceskaposta.cz

Přidejte se do projektu PŮLMARATON
Uvažujete o tom, že poběžíte pražský půlmaraton? Tříměsíční příprava je pro začátečníky
tak akorát, aby 21km trať zdolali až do konce. Balance Club Brumlovka připravil seriál
tréninkových doporučení, plánů, tipů, které naleznete na facebooku Balance Clubu
Brumlovka. Trénovat také můžete pod dohledem trenérů na nových běžeckých lekcích,
a to každé pondělí od 17.30 hod. a středu od 6.45 hod. A pokud členství ještě nemáte,
nezapomeňte, že pro nájemce BB Centra platí zvýhodněné podmínky.
O konkrétních výhodách se informujte v klientském centru Balance Clubu Brumlovka
na tel.: +420 234 749 810 nebo na e-mailové adrese: info@balanceclub.cz
#projektpulmaraton na facebooku: https://www.facebook.com/balanceclub/
Budova BRUMLOVKA
www.balanceclub.cz

Tip na dárek:
Vegetariánská kuchařka Maranatha
Vegetariánská restaurace Maranatha vydala první díl své kuchařky, ve které je obsaženo
celkem 45 oblíbených receptů teplé i studené kuchyně. Pokud patříte mezi příznivce této
restaurace, anebo byste třeba chtěli udělat radost někomu blízkému, uvedenou knihu
zakoupíte jak v restauraci Maranatha, tak i ve stejnojmenné prodejně zdravé výživy v
budově BRUMLOVKA.

Budova BRUMLOVKA
www.restauracemaranatha.cz
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dm drogerie: Oslavy pokračují a provází
je iniciativa {SPOLEČNĚ}
U příležitosti 25. výročí působení na českém trhu představuje dm CSR iniciativu s názvem
{SPOLEČNĚ}. V rámci této aktivity podpoří veřejně prospěšně projekty ze sociální, kulturní
a ekologické oblasti. Hlásit se je možné do 21. 2. 2017 na www.dm-spolecne.cz,
v průběhu března vybere porota 25 nejzajímavějších projektů, které budou následně
podpořeny.
Budova FILADELFIE
www.dm-spolecne.cz

POZVÁNKA na duchovní víkend
s RADIMEM PASSEREM
KDY: od 2. do 5. 3. 2017
KDE: Park Holiday Congress & Wellness Hotel v Benicích u Prahy
Spolek Maranatha Vás zve na prodloužený víkend plný duchovních přednášek na zajímavá
a stále aktuální témata. Hlavním řečníkem bude Radim Passer, jehož osobní příběh bude
součástí jedné z přednášek. Cyklus je určen primárně pro podnikatele a lidi z business
prostředí.
Účast na přednáškách je zdarma po předchozí registraci. Účastníci si hradí
ubytování a stravu.
Pro registraci a více informaci o programu pište na e-mail:
tomas.chmel@maranatha.cz nebo ester.grzonkova@maranatha.cz.
www.maranatha.cz

UROSANTÉ:
Objednávejte se NOVĚ přímo na recepci
UROSANTÉ, soukromé zdravotnické zařízení poskytující nadstandardní služby v oboru
urologie, andrologie, urogynekologie, uroonkologie a také fyzioterapie, nabízí od 2. 1.
2017 služby recepce, která umožňuje přímé objednání stávajícím i novým klientům.
Pro více informací volejte na tel. č.: +420 212 12 12 12 nebo pište
na e-mail: info@urosante.cz
RESIDENCE BB CENTRUM
www.urosante.cz
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