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Nové jízdní řády linek BB1 a BB2  
a vznik nové zastávky Delta
V  souvislosti s optimalizací jízdních tras v  areálu, dochází od pondělí 5. března k  úpravě 
jízdních řádů linek BB1 a BB2. Nové časy výjezdů areálových shuttle busů jsou nataktovány  
s výjezdy z Budějovické nejen dle MHD, ale i tak, aby lidé mířící do BB Centra měli příjemnější 
rozestupy mezi spoji. 

Zároveň se změnou jízdního řádu bude od pondělí 5. března zrušena méně frekventovaná 
zastávka „Za Betou“ a na místo ní vznikne nově zastávka „Delta“. Ta se bude nacházet 
v  ulici Za Brumlovkou, u vstupu do budovy DELTA.  Více informací včetně přesných  
jízdních řádů a mapy se zákresem nové zastávky naleznete na webových stránkách  
www.bbcentrum.cz

BB CENTRUM 
www.bbcentrum.cz

Realizace náměstí Brumlovka a úpravy 
v ulici Želetavská
Na konci února došlo v areálu k zahájení prací na rekonstrukci náměstí a pěších zón v okolí  
budov BRUMLOVKA, ALPHA a BETA. Cílem je vytvoření atraktivního prostranství  
s předzahrádkami, relaxačními zónami, novým vodním prvkem a možností  
konání veřejných událostí. Prostory budou vhodně doplněné stromy, veřejným  
osvětlením a městským mobiliářem. Práce na rekonstrukci prostor potrvají do konce  
května, budou zabezpečeny oplocením a vstupy do jednotlivých budov i provoz  
obchodních jednotek zůstává zachován. Zároveň se započatými pracemi v  okolí budovy  
BRUMLOVKA dochází i k  úpravě venkovních prostor před budovou FILADELFIE v  ulici  
Želetavská. I zde vznikne prostor nejen pro posezení a relaxaci. Děkujeme za pochopení  
a prosíme, abyste v místech probíhajících prací dbali zvýšené opatrnosti. 

Jarní UGO Očista proběhne v dubnu, 
registrovat se můžete od začátku března
UGO „Očista“ neboli krátkodobé přerušení běžného způsobu stravování za účelem 
podpory posílení a regenerace organismu se vrací. V období, kdy svému tělu dáme dovolenou 
od konzumace zatěžujících a hůře stravitelných potravin, mu dáme naopak prostor  
„intenzivně se čistit a uklízet“. UGO Očista byla sestavena tak, aby splňovala správnou 
kombinaci jak potřebných živin, tak pestrost i zajímavou chuť. Pojďte se s UGEM očistit!

KDE: UGO Fresh bar
KDY: 10. –12.4.
            17. –19.4.
            24. –26.4.

Registrace probíhá od 5. 3. do 1. 4. 2018 na www.ugoocista.cz do vyčerpání kapacit.  
Více informací u obsluhy UGO Fresh baru nebo na webových stránkách.

BB CENTRUM 
www.bbcentrum.cz

Budova BETA 
www.ugo.cz

https://cs-cz.facebook.com/BB-Centrum-730141167045202/
http://www.ugoocista.cz
https://cs-cz.facebook.com/BB-Centrum-730141167045202/
https://www.facebook.com/UGOCS/?fref=ts


KOBE připravilo na březen další Asijský večer
KOBE FUSION RESTAURANT zve na další termín akce ASIAN EVENING, který se uskuteční  
ve čtvrtek 22. března v čase od 16.30 do 19.00 hod. Čeká vás neomezená konzumace z 
připravené nabídky sushi a asijských specialit, dále welcome drink, čajový koutek a stylová 
reprodukovaná hudba.

Cena: 790 Kč/dospělý, 395 Kč/dítě 13–17 let, zdarma/dítě 0–12 let.

Rezervace nutná na čísle: +420 222 232 134.

Pozvánka do kavárny Perfect Canteen O2
V  návaznosti na konání pravidelných velikonočních trhů v  budově GAMMA ve středu  
28. března Perfect Canteen zve na své velikonoční speciály. K Nespresso kávě si budete  
moci dopřát Velikonoční cupcake, k  zahnání hladu Perfect Párek v  rohlíku s  petrželovo-
kopřivovou hořčicí a k  posílení imunity Jarní detox smoothie. Část výtěžku z  prodeje  
již tradičně půjde na charitativní účely. 

Těší se na vás celý tým Perfect Canteen O2.

Drogerie dm zve na Zábavný den  
s Veselými zoubky
Přijďte v  pátek 9. března do dm a využijte možnost osvěžit si své znalosti o tom, jak  
se správně starat o zuby svých dětí. Zoubková víla a Zoubkový skřítek 
klukům i holčičkám, tatínkům i maminkám hravou formou poradí, jak správně 
čistit zoubky, připraveny budou soutěže o drobné výhry, zábava i ponaučení. 

KDY: 9. 3. 2018 od 9:00 do 16:00 hod.

Nadace O2 zve na velikonoční trhy, 
které pomáhají
Ve středu 28. března vás Nadace O2 srdečně zve na každoroční Velikonoční trhy chráněných 
dílen. Trhy se konají od 8 do 14 hodin a můžete se těšit na víc jak 20 stánků se zbožím 
s velikonoční tématikou a také na něco dobrého na zub. Letos jsou pro vás opět připraveny 
kreativní dílničky, kde si pod dohledem zkušených odborníků z  chráněných dílen budete 
moci ozdobit vlastní notýsek, vyrobit květinové brože z organzy či vymalovat si svůj vlastní 
keramický hrneček či jinou keramickou ozdobu. 

Koupí zboží podpoříte zaměstnávání lidí se zdravotním postižením a sociálním  
znevýhodněním. Nakupujte a pomáhejte. 

KDY: ve středu 28. března, 8–14 hod.
KDE: O2 HUB a přilehlé zasedací místnosti

Budova BETA 
www.koberestaurants.cz

Budova GAMMA – kavárna HUB O2 
www.perfectcanteen.cz/O2

Budova FILADELFIE 
www.dm-drogeriemarkt.cz

Budova GAMMA 
www.nadaceO2.cz

Pro lepší svět.

společně
Veselé zoubky

https://cs-cz.facebook.com/PerfectCatering.cz/
https://www.facebook.com/dm.cesko/
https://www.facebook.com/o2cz
https://www.facebook.com/KobePrague/


JK JEWELS: Speciální akce na hodinky 
značek Edox a Tag Heuer
Rodinná firma JK Jitka Kudláčková nabízí nejen ručně vytvářené šperky, kdy každý kus 
je originál, ale je také autorizovaným prodejcem kvalitních hodinek vyhlášených značek 
Edox či Tag Heuer. V současné době platí speciální akce při zakoupení automatických 
hodinek Edox. Každý zákazník získá natahovač v hodnotě 3 500 Kč za pouhou 1 Kč.   
Na hodinky značky Tag Heuer aktuálně platí cenové zvýhodnění 30 % na vybrané modely.  
Přijďte se podívat do prodejny v budově Filadelfie, kde vám personál odborně poradí při 
nákupu hodinek či šperků. 

NOVUS OPTIK: Navštivte Oakley Zónu 
v budově Brumlovka
Oční optika Novus Optik nabízí široký výběr dioptrických, slunečních a sportovních brýlí 
Oakley s možností objednání v dioptrickém provedení. Rovněž optika nabízí možnost měření 
zraku v přímo v prodejně. 

Otevírací doba:
Po–Čt: 9.00–19.00
Pá:        9.00–18.00

UNIQUE pořádá degustační a jazzové 
večery
Restaurant UNIQUE zve na degustační večer s ochutnávkou vín z vinařství Špalek, který  
se koná ve čtvrtek 8. března, a na již tradiční hudební setkání, tentokrát na jazzový večer, jenž 
se uskuteční v úterý 13. března. 

Restaurant UNIQUE Vám kromě zajímavých akcí nabízí samozřejmě chutnou klasiku české 
kuchyně, ale i čerstvé ryby a pečlivě připravené steaky. Ochutnat můžete také vybraná 
moravská a italská vína, a jedinečný, znamenitě ošetřený, Pilsner Urquell.

Budova FILADELFIE 
www.jk.cz

Budova BRUMLOVKA 
www.novusoptik.cz

Budova DELTA
www.unique-restaurant.cz
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