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Budova BETA

Cestovatelský večer:
Maroko – země plná
kontrastů
KDY: čtvrtek, 7. 2. 2019, od 17:30 do 19:30 hod.
KDE: restaurace KOBE na Náměstí Brumlovka
Přednáší: Jana Kupčáková – fotografka a cestovatelka
Maroko je fascinující zemí plnou kontrastů, kde se mísí koloniální odkaz
s hluboce zakořeněnou orientální kulturou a kde na vás na každém rohu
dýchne duch dávných časů a často si připadáte jak v pohádce tisíce
a jedné noci. Vydejte se s námi přes pohoří Atlas do saharské pouště,
do starobylých měst protkaných úzkými uličkami a provoněných
exotickým kořením, k římským ruinám i k oceánu, kde se v místních
malebných přístavech zastavil čas. Těšíme se na Vás na dalším
cestovatelském večeru!

Facebook

bbcentrum.cz

Náměstí Brumlovka

Sladký život
v BB Centru
KDY: čtvrtek, 14. 2. 2019, od 11:00 do 18:00 hod.
KDE: Náměstí Brumlovka
Přijďte si osladit život na Náměstí Brumlovka. Ochutnejte chutné nápoje,
kupte si květiny pro radost, přesvědčte se o pozitivních účincích čokolády
na Vaši náladu a ochutnejte různé delikatesy, které si můžete odnést
i domů a potěšit tak své blízké.
Program:
• 11:00

Zahájení akce na náměstí

• 11:30 – 13:30 Valentýnský fotokoutek
• 11:30 – 13:00 Hudební produkce – Tereza Pomajslová & Karel Bárta
• 15:00 – 18:00 Doprovodný program pro děti
(zdobený maršmeloun čokoládou, lízátko s růžičkou)

• 16:00 – 18:00 Valentýnský fotokoutek
• 17:00 – 18:00 Instrumentální jazzové duo – Kirill Yakovlev & Libor Šmoldas

Facebook

bbcentrum.cz

Náměstí Brumlovka

Masopustní veselí
KDY: čtvrtek, 28. 2. 2019, od 11:00 do 18:00 hod.
KDE: Náměstí Brumlovka
Masopust je svátek jídla. Jeho hlavním účelem je dosyta se najíst před
dlouhým obdobím půstu. Nezbytnou součástí masopustního jídelníčku
jsou tedy nejrůznější dobroty jako smažené koblihy, koláče, bramboráky,
chutné nápoje a další laskominy! Přijďte spolu s dětmi na maškarní
karneval přímo na Náměstí Brumlovka. Každý malý účastník s maskou
navíc získá drobný dáreček. Kdo masku nemá, může si ji vytvořit
v kreativní dílničce pro děti. Přijďte, těšíme se na Vás.
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Program:
• 11:00

Zahájení akce na náměstí

• 11:30 – 13:00 Zpěvák a kytarista – Jakub Xavier Baro
• 15:00 – 17:00 Karneval s hudbou pro děti
• 15:00 – 18:00 Kreativní dílničky pro děti (výroba karnevalových masek)
• 17:00 – 18:00 Doprovodný program pro děti (klaunské vystoupení)

Facebook

bbcentrum.cz

Budova FILADELFIE

Unikátní zlaté vejce
vystaveno v JK Jitka
Kudláčková
Ve zlatnické dílně JK Jitka Kudláčková v budově Filadelfie byl
vyroben jedinečný artefakt, který nemá v českých zemích, v Evropě
a pravděpodobně i na světe žádnou konkurenci. Unikátní zlaté vejce je
důkazem, že poctivé české řemeslo ještě nevymřelo. Navíc odkazuje na
hrdost na naši zem a historii.
Povrch vejce má secesní Muchovy motivy a níže na podstavci
jsou znaky Čech, Moravy i Slezska. Na výrobu byly použity české
granáty, zlato, diamanty, stříbro, vltavíny, perleť a mosaz na výrobu
mechanismu (hracího strojku) a také trochu surové ropy, jelikož
klient k ní má určitý vztah. Na podstavci je pak dřevo z české lípy.
Pro upřesnění na vejci najdete 258 ks malých diamantů, 47 českých
granátů, 6 vltavínů, necelých 300 gr zlata 14kt a téměř 200 gr stříbra.
Tento unikát si můžete přijít prohlédnout do reprezentační prodejny
JK Jitka Kudláčková od 1. do 10. února než poputuje do soukromé sbírky.

Facebook

www.jk.cz

Budova BRUMLOVKA

Pravidla saunování
a saunové ceremoniály
v Balance Clubu
Brumlovka
Balance Club Brumlovka ve své Relax zóně nabízí několik typů saun
a v rámci pravidelného pátečního večerního plavání také možnost
vyzkoušet si saunové ceremoniály pod vedením zkušeného saunatéra.
Pravidla a tipy na správné saunování a informace o tom, co přesně
saunové ceremoniály obnášejí, najdete zde. Nejbližší termíny večerního
plavání jsou 8. února a 8. března.
Navíc zaměstnanci společností v BB Centru mají v Balance Clubu
Brumlovka zvýhodněné podmínky členství.
Pro více informací kontaktujte naše Klientské centrum +420 234 749 810
nebo info@balanceclub.cz.

Facebook

balanceclub.cz

Budova FILADELFIE

Únorová akce na
kosmetiku SOTHYS
Paris v Radka
Chvalova Beauty
Studio
Vezměte kamarádku či kamaráda a využijte naší únorovou akci na
kosmetiku SOTHYS Paris 1 + 1 za ½
Podmínky:
• Musíte přijít oba v měsíci únoru
• Slevu uplatňuje vždy druhý klient
• Nevztahuje se na nákup voucherů

Facebook

Budova BRUMLOVKA

NovusOptik:
řešení pro řidiče –
EYEDRIVE
Oční optika Novus Optik doporučuje svým zákazníkům pro bezpečné
řízení automobilu brýlové čočky EyeDrive®. S ostrým obrazem a širokým
zorným polem se do cíle své cesty dostanete bezpečně a v klidu, bez
rušivého oslňování. Tyto čočky byly speciálně navrženy pro jasné vidění
bez námahy přes den i v noci. Tam, kde brýlové čočky s antireflexní
povrchovou úpravou narazí na své hranice, dokazují čočky EyeDrive® své
výjimečné kvality. Řidiči je ocení zejména v noci nebo za špatného počasí. !

Facebook

novusoptik.cz

