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Náměstí Brumlovka slavnostně
otevřeno
BB Centrum není jenom o práci, ale i o zábavě, sportu a o kulturních a společenských akcích.
Právě proto vzniklo nové náměstí Brumlovka, které se stane místem pro setkávání a dění
nejrůznějších akcí. Nový veřejný prostor má rozlohu téměř 4 500 m2 a jediným investorem
výstavby přesahující 65 mil. Kč byla developerská a investiční společnost PASSERINVEST
GROUP. Nové náměstí bude sloužit zejména pro setkávání, odpočinek a občerstvení nebo pro
pořádání kulturních i sportovních akcí a pro obohacení veřejného života v Praze. Spolu
s náměstím byl vybudován přechod pro chodce přes ulici a nový autobusový záliv, který tak
zjednoduší a zpříjemní pohyb po celém areálu.
Plánované akce sledujte na webu a FB stránkách BB Centra. Těšíme se na vás!
BB CENTRUM
www.bbcentrum.cz

Váš názor se počítá – průzkum BB Centra
pro akce konané na náměstí Brumlovka
Máte rádi farmářské trhy, food festivaly, hudební vystoupení nebo jste spíše na sport? Pomozte
nám získat podněty a inspiraci přímo od zaměstnanců firem, které v našem areálu sídlí,
a samozřejmě také od obyvatel z nedalekého okolí…
Budeme rádi, pokud si najdete chvilku a vyplníte krátký on-line dotazník.
Průzkum je zcela anonymní a nezabere více jak 2 minuty. Dotazník je zpřístupněn
do 27. 7. 2018.
Děkujeme, že se zapojíte. Vážíme se Vašeho názoru.
Dotazník: http://www.bbcentrum.cz/cz/dotaznik-brumlovka
BB CENTRUM
www.bbcentrum.cz

BB Centrum má nový atletický stadion
Developerská a investiční společnost PASSERINVEST GROUP zkultivovala nebezpečné
a nevyužívané asfaltové hřiště a na jeho místě vybudovala atletický stadion. Na více jak
1 500 m2 vznikl plně vybavený stadion s běžeckým oválem, sprinterskými rovinkami,
doskočištěm pro skok daleký a skok do výšky, hřištěm pro florbal, badminton a další.
Atletický stadion bude pro veřejnost otevřen od 16. července 2018 a bude zpřístupněn
všem pomocí vstupní karty za symbolický roční poplatek (cca kolem 40 Kč za měsíc).
Vstupní kartu lze získat prostřednictvím BB Centrum Klubu. Více informací bude zveřejněno
na webových stránkách BB Centra.
BB CENTRUM
www.bbcentrum.cz

Informace z areálu: Modré zóny v Praze 4
a možnosti parkování v BB Centru
Od 1. července 2018 budou na některých místech městské části zavedeny parkovací zóny,
které by měly usnadnit život především rezidentům. Více informací týkajících se zřízení
modrých zón sledujte na webových stránkách www.praha4.cz.
BB Centrum nabízí šest parkovišť.
Návštěvníci areálu BB Centra mají k dispozici hned šest veřejných parkovišť, která slouží pro
nonstop parkování, z toho čtyři podzemní a dvě venkovní. V běžných pracovních dnech
zaplatíte za hodinu parkování 50 Kč, během noci a o víkendu stojí parkování v podzemních
garážích pouhých 10 Kč za hodinu. Pokud budete chtít využít víkendové parkování déle
než 15 hodin (od pátku 16.00 hod. do pondělí 7.00 hod.), přijde vás celková sazba na 150 Kč
(platí pro jednorázové trvající více než 15 hod.).
BB CENTRUM
www.bbcentrum.cz

Sbírka nepotřebného oblečení, bot,
hraček a dalších věcí do domácnosti
ve Společenském centru
Podpořte dobrou věc tím, že přinesete nepotřebné oblečení, boty, dětské věci, hračky, ručníky,
lůžkoviny nebo drobné domácí předměty do Společenského centra. Všechny přinesené věci
budou věnovány Charitativnímu obchůdku v Sedlčanech, který provozuje Maranatha z.s.,
a výtěžek z prodeje věcí bude věnován humanitární organizaci ADRA.
Prosíme o donesení pouze čistých a nepoškozených věcí. Děkujeme.
Kdy: čtvrtek 19. 7. 2018, 9:00–19:00 hod.
Kde: Společenské centrum Bethany, Za Brumlovkou 4, Praha 4
www.spolecenskecentrum.cz
www.maranatha.cz

Balance Club Brumlovka
chystá tenisový turnaj
Balance Club Brumlovka a Passerinvest Group Vás zvou na již 10. ročník tenisového turnaje
čtyřher – Brumlovka Tenis Cup 2018.
Kdy: neděle, 29. 7. 2018 od 9.00 hod.
Kde: tenisové kurty LTC 1927 Michle
Počet hráčů: celkem pro 32 dvojic, neregistrovaní hráči
Cena: členové Balance Clubu Brumlovka a zaměstnanci společností BB Centra
zdarma, ostatní za poplatek 300 Kč (platba probíhá na recepci Balance Clubu Brumlovka)
Vzhledem k omezené kapacitě, prosíme, registrujte se do 22. 7. 2018
na e-mailu eva.koterova@balanceclub.cz.
Budova BRUMLOVKA
www.balanceclub.cz

Letní nevšední kombinace chutí
v COSTA COFFEE
Káva, mléko, led a slaný karamel. Tato slova znějí jako zaříkávadlo. V Costa Coffee vám budou
ale rozumět. Teplé letní dny volají po ochlazení, které vám dopřejí ledové kávy. A co potom
drink ve slaném kabátě? Řeč je o Frostinu Salted Caramel. Je to trochu káva a trochu šejk.
Kdo jednou ochutná tuhle novinku, bude se pro ni vracet celé léto. Lahodné espresso, čerstvé
mléko s rozmixovaným ledem a karamelovou omáčkou se špetkou soli. To vše v jednom
drinku, který zdobí čepice nadýchané šlehačky zasypaná kousky zlatavého karamelu.
Budova BETA
www.costa-coffee.cz

Vyzkoušejte novinkové letní menu v UGO
Společně s astronomickým létem přichází nové roční období i do UGO Freshbaru.
To je plné nových letních chutí a zajímavých kombinací. V drincích se letos setkávají
broskve se šťavnatým melounem a s passion fruit. Trochu exotiky do každoroční oblíbené
kombinace chuti melounu a jahod dodává svěží citronová tráva.
Těšit se můžete na tyto kombinace drinků:
meloun, jahoda, máta a citronová tráva
meloun, broskev, jahody
broskev, passionfruit, pomeranč a jablko
A pokud vás potrápí hlad, můžete vyzkoušet nový letní wrap se sušenou šunkou,
mozzarellou, olivami kalamata, tvarohem a balzamikem.
Budova BETA
www.ugo.cz

Restaurace Unique se změnila
na Vyskočilku
Od června se Unique restaurant převlékl do nového kabátu a své zákazníky nyní vítá jako
restaurace Vyskočilka. Těšit se můžete na zcela nový jídelní lístek, který nabízí vybrané
pochoutky jak české, tak mezinárodní kuchyně. Na zahrádce si můžete pochutnat
na znamenitě ošetřeném Pilsner Urquellu, moravských a italských vínech, či nápaditých
koktejlech. Od 9. do 20. července zve Vyskočilka na dny s italskou kuchyní a víny
a s červencem se v úterý 31. 7. rozloučíte jazzovým večerem.
Budova DELTA
www.vyskocilka-restaurace.cz

Studio Radka Chvalová na nové adrese
v pasáži FILADELFIE rozšiřuje služby
Rádi bychom vás informovali o přestěhování a rozšíření služeb studia Radka Chvalová.
Oblíbené studio najdete stále v pasáži budovy Filadelfie, kousek od místa, kam jste byli
zvyklí dosud chodit. Vedle pedikúry a manikúry pro vás jako novinku nově studio nabízí
kosmetické ošetření Sothys Paris a depilace celého těla.

FILADELFIE

SLUŽBY UPS
Vážení nájemci, posílání zásilek s UPS je nyní ještě jednodušší. Doneste svůj balíček
do pobočky UPS v 2. patře v budově Beta a využijte zvýhodněných služeb.
Provozní doba: 8:30 – 16.00, Po – Pá (mimo svátky)
Vytvořte zásilku na www.ups.com a sami si na svůj balíček vytiskněte/přilepte etiketu nebo
ji pošlete na eastdistrictreception@ups.com. Použijte zvýhodňující kód „UPSCZ10“
a získáte 10% slevu!*
Nebo balíček zaneste přímo do UPS, kde vám již se zbytkem pomohou. (Nutností je ale mít
svůj balíček vždy zabalen).
*Zvýhodňující kód platí do 31. prosince 2018, a to pouze pro transakce na ups.com (platba
platební kartou/ přes Paypal) a netýká se nákladů na pohonné hmoty a jiných doplatků.
Více informací se dozvíte na +420 220 397 440 nebo přímo v UPS.
Budova BETA
www.ups.com

Dm: Letní krása díky přírodě
Sortiment drogerie dm v řadě přírodní značky Alverde se neustále rozšiřuje. Nabízí již více
než 470 produktů. V dm v obchodní pasáži Filadelfie najdete nejen výrobky pro péči o pleť
a tělo, ale také přírodní dekorativní kosmetiku. Navíc jsou produkty dm značky Alverde
označené certifikátem NaTrue, který zaručuje, že výrobek obsahuje nejvyšší možný podíl
přírodních látek.

FILADELFIE
www.dm.cz

www.bbcentrum.cz
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