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DOBÍJECÍ STANICE nově v budovách
FILADELFIE A DELTA
V průběhu srpna byly do dvou našich budov – FILADELFIE (park. stání č. 106 a 107) 
a DELTA (park. stání č. 013 a 012) v rámci projektu Elektromobilita ČEZ nainstalovány 
dvě veřejné dobíjecí stanice pro elektromobily. 

Po nasazení elektrobusů je to jeden z dalších kroků ke zlepšení životního prostředí.  
V nejbližších měsících je v plánu ve spolupráci se společnostmi ČEZ a ABB vybudování další, 
tentokrát rychlodobíjecí stanice, a to v ul. Za Brumlovkou.

Stanice ve FILADELFII i v DELTĚ jsou vybaveny dvěma nezávislými zásuvkami standardu 
Mennekes. (32 A/400 V). Dobíjecí stanice využívají elektrickou energii, která pochází 
z obnovitelných zdrojů, a jsou vhodné pro nabíjení všech typů elektromobilů na trhu.

BALANCE CLUB BRUMLOVKA: 
To nejlepší na trhu fitness
Nové designové cardio a silové stroje propojené s nejmodernější technologií, rozsáhlá 
funkční zóna s konstrukcí pro cvičení s vlastní vahou nebo nová kola pro group cycling 
jsou ochutnávkami rekonstruovaného fitness Balance Clubu Brumlovka. 
Přijdete vyzkoušet i Vy?

Více o strojích a novém vybavení: 
https://www.balanceclub.cz/cs/new-fittness/#sct

DO ŠKOLY NE, DO PARKU ZA ZÁBAVOU!
KDY: 8. 9. 2017 od 13.00 do 17.00 hod.*
KDE: nově upravený LESOPARK v areálu INTERLOV V MICHELSKÉM LESE

*V případě nepříznivého počasí se akce nekoná.

Zábavné odpoledne pro děti v parku na Roztylech. Přijďte se s dětmi pobavit, zasportovat 
a zasoutěžit do nově zkultivovaného příměstského parku v západní části areálu Interlov 
v sousedství Hotelu Nosál a restaurace Za větrem ve spodní části Michelského lesa 
(cca 500 m chůze od stanice metra C Roztyly).

Děti si budou moci vyzkoušet skákání v pytli, discgolf frisbee, chůzi po slackline, 
lukostřelbu atd. Na akci dorazí také legendární fotbalisté Antonín Panenka a Karol Dobiáš.

Budova FILADELFIE a Budova DELTA 
www.elektromobilita.cz

Budova BRUMLOVKA 
www.balanceclub.cz

www.areal-interlovu.cz
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Podzimní UGO Očista bude v říjnu, 
začátkem září se můžete registrovat
UGO Očista je krátkodobé přerušení běžného způsobu stravování za účelem 
podpory posílení a regenerace organismu. V období, kdy svému tělu „dávám 
dovolenou“ od konzumace hlavně zatěžujících a hůře stravitelných potravin, 
mu dám 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 (Budova BETA) 
KDY: 10. – 12. 10. 2017 
           17. – 19. 10. 2017 
           24. – 26. 10. 2017

REGISTRACE probíhá od 4. 9. do 1. 10. 2017 na www.ugoocista.cz do vyčerpání 
kapacit. Více informací u obsluhy UGO Fresh baru nebo na webových stránkách.

Aktuální seznam veřejných kantýn 
v BB Centru
V srpnu ukončila fungování jídelna Honest Food v Budově H na Vyskočilově ulici. 
Výběr míst, kam v BB Centru zajít na rychlý oběd, je však stále pestrý. 

Jídelny otevřené veřejnosti:

GTH – Budova FILADELFIE, Želetavská 1525/1

GTH – Budova BETA, Vyskočilova 1481/4

MOMENTO – Budova ALPHA, Vyskočilova 1461/2a

MOMENTO – Budova DELTA, Za Brumlovkou 1559/5

PERFECT CANTEEN – Budova B, Vyskočilova 1422/1a

Budova BETA 
www.ugoocista.cz

BB Centrum 
www.bbcentrum.cz
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