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PUZZLEPASTA od října v BB Centru
Koncem října se v BB Centru, v budově ALPHA, otevře restaurace s názvem PuzzlePasta. 
Jedná se o nový koncept oblíbené sítě restaurací PuzzleSalads, jejíž pobočku můžete již 
přes rok navštěvovat v budově FILADELFIE. Jak samotný název napovídá, nezůstane jen 
u salátů, ale dojde k rozšíření tradiční nabídky také o těstoviny. Čerstvě připravené, Vámi 
kombinované a upravené, přímo dle Vaší chuti a nálady.

PuzzleSalads zůstávají věrni svému heslu „slož si mě“, budete si tedy moci vybrat 
z několika druhů těstovin, omáček a zkrátka všeho, na co budete mít chuť. V nové 
pobočce bude i salátový bar, kdo to má blíže do budovy ALPHA, nebude muset přecházet 
přes Vyskočilovu ulici. PuzzlePasta rovněž nabídne i snídaně.

Pozvánka na cyklus přednášek  
JEŽÍŠ TVÁ NADĚJE
KDY:  16. 10. – 3. 11. 2016 (vždy neděle – čtvrtek) od 18.30 a 19.30 hod.
KDE: Společenské centrum BETHANY, Za Brumlovkou 1519/4, Praha 4

Série 27 přednášek zaměřených na biblická poselství v dnešní moderní době 
v podání úspěšného podnikatele a developera Radima Passera. Těšit se můžete nejen 
na přednášky, ale i na jeho životní příběh. Podrobný program naleznete na webových 
stránkách. 

VSTUP VOLNÝ JEŽÍŠ TVÁ 
NADĚJE

SÉRIE
PŘEDNÁŠEK

16. 10. – 03. 11. 2016

WWW.TVANADEJE.CZ
SPOLEČENSKÉ CENTRUM BETHANY

ZA BRUMLOVKOU 4, PRAHA 4

PŘEDNÁŠÍ
    RADIM PASSER

maranatha

Společenské centrum BETHANY
www.tvanadeje.cz

Budova ALPHA  

UNIQUE RESTAURANT:  
Zastavte se na ILLY
Restaurace UNIQUE pro Vás v těchto chladných dnech nabízí vysoce kvalitní kávu značky 
ILLY za velmi příznivé ceny. Lahodné espresso zde dostanete za 10 Kč a smetanové 
cappuccino za 15 Kč, ideální pro pracovní schůzky či posezení s kolegy či přáteli.

Budova DELTA  
www.unique-restaurant.cz

http://www.bbcentrum.cz
mailto:info%40passerinvest.cz?subject=
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http://www.ckelliot.cz
https://www.facebook.com/PuzzlePastaCZ/
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POZVÁNKA na benefiční večer 
s JAROSLAVEM DUŠKEM
KDY: 30. 11. 2016 od 19.00 hod.
KDE: Společenské centrum BETHANY, Za Brumlovkou 1519/4, Praha 4

Známý český filmový a divadelní herec Jaroslav Dušek zavítá koncem listopadu 
do BB Centra, aby s námi strávil příjemný čas nabitý zajímavými tématy a životními 
moudry. Večerem bude provázet Jitka Kudláčková Mlynarčík, česká designérka 
šperků a zakladatelka šperkařské firmy JK Jewels. Výtěžek z celé akce bude věnován 
občanskému sdružení Adventor na podporu komunity lidí postižených autismem, 
které Jaroslav Dušek dlouhodobě podporuje. 

KAPACITA JE OMEZENA

Zájemci se mohou více informovat přímo na prodejně JK Jewels v obchodní pasáži 
budovy FILADELFIE nebo na e-mailu: info@jk.cz.

Balance Club Brumlovka:  
výživové poradenství BalanceFit
Balance Club Brumlovka představuje svým členům službu výživového poradenství 
BalanceFit, která navazuje na další služby, jako je diagnostika, osobní tréninky apod.,  
a doplňuje tak komplexní přístup ke zdravému životnímu stylu. 

Poradenství probíhá pod dohledem nutričních specialistek Heleny Takačové Šnajdrové 
a Simony Šafránkové, které Vám pomohou nastavit vhodnou životosprávu a stravovací 
návyky. 

NOVUS OPTIK: Pracujte naplno,  
ale nechte své oči odpočívat
Smartphony, tablety, počítače a televize jsou dnes neodmyslitelnou součástí našich 
životů. Tato digitální zařízení ale znamenají pro oči velkou zátěž. V oční optice Novus 
v budově BRUMLOVKA Vám rádi představí možnosti, jak Vaše oči chránit před účinky 
škodlivého modrofialového světla. Novinkou jsou brýlové čočky určené pro práci 
s digitálními zařízeními.

Budova BRUMLOVKA
www.balanceclub.cz

Budova BRUMLOVKA
www.novusoptik.cz

Budova FILADELFIE 
www.jk.cz

(Foto ČTK)
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