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Sluchobus v BB Centru:
otestujte si svůj sluch
KDY: 4. 10. 2016 od 10.00 do 15.00 hod.
KDE: na parkovišti před budovou GAMMA
V rámci dozvuků Týdne pro neslyšící přiváží Nadace O2 do BB Centra tzv. Sluchobus.
V této pojízdné audiologické komoře máte možnost si nechat vyšetřit sluch. Tým
profesionálů nabízí screeningové vyšetření sluchu – tónovou audiometrii. Seznámí Vás
také s novinkami v oblasti sluchové korekce, vysvětlí jak si správně čistit uši a základní
pravidla při komunikaci s neslyšícími. Vyšetření trvá maximálně 5 minut a je ZDARMA.
Budova GAMMA
www.nadaceo2.cz

Novinky ze světa JÍDELEN v BB Centru
• V jídelně budovy FILADELFIE, kterou provozuje společnost GTH catering a.s.,
přivítali v nedávné době nového pana šéfkuchaře, který pro Vás týden co týden
sestavuje jídelní lístek. Vždy můžete vybírat z 6 druhů obědových menu a kromě
obědů zde nabízí i snídaně a svačiny. Každý den čerstvé sladké i slané pečivo vlastní
výroby. Jídelní lístek zde: http://www.gth.cz/bbc-filadelfie.cz
• Z důvodu rekonstrukce Budovy C dojde k 30. 9. 2016 k úplnému uzavření jídelny
Sodexo nacházející se právě v této budově. Stále však máte bohatou volbu výběru, kam
v BB Centru zajít na oběd – další veřejné jídelny naleznete v budovách ALPHA, BETA,
DELTA, FILADELFIE, A, B a H.
BB Centrum
www.bbcentrum.cz

Hlasujte pro BUDOVU DELTA v soutěži
STAVBA ROKU
Nejmladší a nejzelenější přírůstek BB Centra, budova DELTA, postoupila do finále soutěže
Stavba roku. Kromě hlasování odborné poroty se otevřelo i hlasování veřejnosti. Pokud
byste rádi DELTU podpořili, stačí otevřít odkaz níže, v seznamu nominovaných projektů
najít DELTU, kliknout na tlačítko HLASUJ, opsat číselný kód a potvrdit. Uzávěrka soutěže
je 13. 10. 2016.
HLASUJTE ZDE:
http://stavbaroku.cz/printSites.do?Dispatch=ShowContestList&coid=65&group=nominated
Budova DELTA
www.bbcentrum.cz
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Balance Club Brumlovka zve na Den
plný pohybu
KDY: 1. 10. 2016 od 9.00 do 18.00 hod.
KDE: Balance Club Brumlovka
CENA: Členové klubu zdarma, hosté 300 Kč/osoba.
Přijďte si užít první říjnovou sobotu sportovní Den plný pohybu. Čeká na Vás program
nabitý oblíbenými sportovními aktivitami. Nechybí joga, zdravotní cvičení, taneční Zumba
nebo intenzivní tréninky jako Pump It, DeepWork či TRX. Těšit se můžete také na motivační
soutěž, drobné občerstvení i vzpomínkové fotografie. Na závěr aktivního dne si odpočiňte
v klubových spa.
Podrobný rozvrh najdete zde:
http://www.balanceclub.cz/upload/files/218/DPPrijen2016_final.pdf
Budova BRUMLOVKA
www.balanceclub.cz

POZVÁNKA na přednášky Žít víc
KDY: 21. 9. – 24. 9. 2016 od 18.30 hod.
KDE: Společenské centrum BETHANY, Za Brumlovkou 1519/4, Praha 4
Bývalý německý vicemistr v kulturistice Kornelius Novak vypráví zde v BB Centru
po 4 večery svůj životní příběh.
TÉMATA PŘEDNÁŠEK:
21. 9. - Důkaz Boží existence
22. 9. - Jaký je smysl života?
23. 9. - Jak může být Bůh spravedlivý?
24. 9. - Vyslanec Božího království
VSTUP ZDARMA
Společenské centrum BETHANY
www.zitvic.cz
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