
SVATOMARTINSKÉ 
POSVÍCENÍ 

středa, 7. listopadu 2018 (11:00 – 19:00 hodin)
11:00 – 19:00 Posvícení na náměstí Brumlovka
11:30 – 13:30 Hudební vystoupení – Michaela Jonczy & Vladimír Štefek
15:00 – 19:00 Kreativní dílničky pro děti 
17:00 – 19:00 Hudební vystoupení – Michal Turek 

NA NÁMĚSTÍ BRUMLOVKA 

Organizátor akce, společnost PASSERINVEST GROUP, a.s., bude na této akci pořizovat fotografický a audiovizuální záznam.

Více informací vč. programu naleznete zde: www.bbcentrum.cz

Svatomartinské 
posvícení na 
náměstí Brumlovka 
KDY: středa, 7. listopadu 2018 (11:00 – 19:00 hodin) 
KDE: náměstí Brumlovka

Přijďte na první ročník akce „Svatomartinské posvícení na náměstí 
Brumlovka“, během něhož budete moci ochutnat pečenou husu se zelím 
a knedlíkem, paštiku, husí játra a další speciality, které budou doplněny  
o moravská vína. Během celého dne na vás čeká bohatý kulturní program 
– hudební vystoupení a kreativní dílničky pro děti.

náměstí Brumlovka

11
2018

http://www.bbcentrum.cz/
https://cs-cz.facebook.com/BB-Centrum-730141167045202/
http://bbcentrum.cz


Organizátor akce, společnost PASSERINVEST GROUP, a.s., bude na této akci pořizovat fotografický a audiovizuální záznam.

Datum:	 čtvrtek,	15.	listopadu	2018	
(11:00	–	19:00	hodin)

Srdečně vás zveme na první ročník festivalu „Podzimní polévkování na náměstí Brumlovka“, ochutnáte 
nejen tradiční polévky jako bramboračka, vývar či kulajda, ale také polévky z celého světa – vietnamské 
pho, francouzskou bouillabaisse nebo japonské miso a další. 

Během celého dne pro vás bude připraven bohatý kulturní program, hudební vystoupení a pro děti 
kreativní dílničky.  Navíc se můžete těšit na inspirativní workshop „Jak si udělat podzimní věnec“. 
Těšíme se na vás.

	11:00	–	19:00	 Zahájení	slavností	polévek	
	11:30	–	13:30	 Hudební	vystoupení	–	Iby	Pop	
	14:00	–	17:00	 Kreativní	dílničky	pro	děti	
	17:00	–	19:00	 Hudební	vystoupení	–	Josefína	Žampová	&	kytarista
	17:00	–	19:00	 Workshop	–	Jak	si	udělat	podzimní	věnec

Více	informací	vč.	programu	naleznete	zde:	www.bbcentrum.cz

na	náměstí	Brumlovka
Podzimní 
polévkování na 
náměstí Brumlovka 
KDY: čtvrtek, 15. listopadu 2018 (11:00 – 19:00 hodin) 
KDE: náměstí Brumlovka 

Na Podzimním polévkování na náměstí Brumlovka ochutnáte nejen 
tradiční polévky jako bramboračka, vývar či kulajda, ale také polévky 
z celého světa – vietnamské pho, francouzskou bouillabaisse nebo 
japonské miso a další. 

Během celého dne pro vás bude navíc připraven bohatý kulturní program, 
hudební vystoupení a pro děti kreativní dílničky.  Navíc se můžete těšit 
na inspirativní workshop „Jak si vytvořit podzimní věnec“.

náměstí Brumlovka

http://www.bbcentrum.cz/
https://cs-cz.facebook.com/BB-Centrum-730141167045202/
http://bbcentrum.cz


Cestovatelský večer:  
Jižní Amerika –  
od Karibiku po 
Patagonii 
KDY: středa, 21. listopadu 2018 (17:30 – 19:30 hodin) 
KDE: restaurace KOBE na náměstí Brumlovka (Vyskočilova 1481/4, Praha 4) 

Přednáší: David Šrámek, cestovatel

Zážitky z kontinentu opředeného mnoha mýty a jak na cestování v páru 
se dozvíte na další přednášce v rámci konceptu Cestovatelských večerů 
v BB Centru.  

Jak je to aktuálně s kolumbijskými gangy?  Co všechno lze vidět a zažít 
na souostroví Galapág? Lze vyrazit do výšky přes 5 000 m na ekvádorský 
vulkán Cotopaxi bez předchozí přípravy? Jak se vybavit na multi-denní 
treky v chilské a argentinské Patagonii, kde vám nikdo neřekne, jaké bude 
počasí, protože: „Jste v Patagonnii, zítra může být krásně a slunečno, 
anebo může sněžit a foukat vítr.“ Na tyto a mnohé další otázky se dozvíte 
odpovědi v rámci dalšího cestovatelského večera.

JIŽNÍ 
AMERIKA 

od Karibiku po Patagonii

Budova BETA

http://www.bbcentrum.cz/
https://cs-cz.facebook.com/BB-Centrum-730141167045202/
http://bbcentrum.cz


Slavnostní rozsvícení 
vánočního stromečku  
KDY: středa, 28. listopadu 2018 (11:00–19:00 hodin) 
KDE: náměstí Brumlovka 

S blížícím se adventem vás srdečně zveme na slavnostní rozsvícení 
vánočního stromu na náměstí Brumlovka ve středu 28. listopadu 2018. 
Přijďte si společně s námi zazpívat koledy a navnadit se na předvánoční 
čas. Kulturní program bude doplněn o stánky s vánoční tématikou  
a stánky s občerstvením, kde si budete moci zakoupit svařák, grog, horký 
mošt, polévku, štrúdle, vdolky či vánoční cukroví.

náměstí Brumlovka

Program:

•    16:00 – 17:00   Hudební vystoupení dua TnT
•    16:00 – 19:00   Dětské kreativní dílničky 
•    17:00 – 17:10   Slavnostní rozsvícení vánočního stromečku 
•    17:10 – 17:30   Dětský sbor Rolnička 
•    17:30 – 17:40   Společné zpívání koled
•    18:00 – 18:20   Dětský sbor Rolnička 
•    18:20 – 18:30   Společné zpívání koled

http://www.bbcentrum.cz/
https://cs-cz.facebook.com/BB-Centrum-730141167045202/
http://bbcentrum.cz


Evangelium vás 
může oslovit 
kdykoliv – 
přednášky Radima 
Passera v BB Centru
Před 20 lety začal Radim Passer budovat BB Centrum, které se stalo 
nejrozsáhlejším multifunkčním parkem v Česku. Radim Passer však 
není jen úspěšným developerem, ale také věřícím člověkem, který svou  
víru přibližuje v pravidelných cyklech přednášek. Ty chystá i na letošní 
listopad.

Cyklus přednášek „Ježíš – Tvá naděje“ od 4. 11. do 22. 11. 2018 od 18:30 
nebo 19:30 hod ve Společenském centru Bethany (Za Brumlovkou 
1519/4, Praha 4).

Vstup volný.

Společenské centrum Bethany

http://www.spolecenskecentrum.cz/
http://www.spolecenskecentrum.cz/
https://www.tvanadeje.cz/


NIVOSPORT: 
Nejlepší čepice na 
světě jsou od značky 
Eisbär 
Prodejna Nivosport zve všechny příznivce zimní sezóny na novou kolekci 
prémiové značky EISBÄR. Kolekce se vyznačuje prvotřídním zpracováním, 
kvalitními materiály a inovovaným designem v perfektně padnoucích 
tvarech. Díky třicetileté spolupráci s nejlepšími lyžařskými reprezentacemi 
tvoří firma Eisbär jedinečné a nedostižitelné doplňky svého druhu. 

Zimní čepice Eisbär jsou jako stvořené pro zimní sporty, ať už pro sjezdovku, 
pro běžky nebo jen pro dovádění s dětmi. Dámy pak jistě ocení kolekci „Lux 
Crystal“, kde jsou modely zdobené originálními kamínky SWAROWSKI.

Budova BRUMLOVKA

http://nivosport.cz/
https://www.facebook.com/nivosport.cz/
http://nivosport.cz/


Adams Barbershop 
navyšuje kapacity  
o další dvě křesla
Pánské holičství Adams Barbershop navyšuje nově v provozovně v pasáži 
FILADELFIE svou kapacitu o další dvě křesla. Rezervace telefonicky  
či online zde: adams-barbershop.reservio.com/zeletavska

Budova FILADELFIE

http://adams-barbershop.reservio.com/zeletavska
http://www.adams-barbershop.cz/
https://www.facebook.com/adamsbarbershopcz/
http://www.adams-barbershop.cz/


Cupucino 
představuje nové 
snídaňové menu
Přijďte do kavárny Cupucino v pasáži Brumlovka a ochutnejte nové 
snídaňové menu. Ať už máte chuť na chleby s avokádem, kozím sýrem, 
Crostini, zastřené vejce, některou z nových variací toustů nebo něco 
speciálního. V Cupucinu určitě najdete vydatnou snídani, se kterou budete 
vždy spokojeni.

Budova BRUMLOVKA

https://www.cupucino.cz/
https://www.facebook.com/Cupucino-1457345414546904/
https://www.cupucino.cz/


UROSANTÉ: 
podporuje projekt 
MOVEMBER
Blíží se listopad, měsíc boje proti rakovině prostaty. UROSANTÉ  
se zapojuje do charitativního projektu MOVEMBER a zve muže  
na preventivní urologické vyšetření. Objednat se můžete na telefonu  
733 640 218 nebo e-mailem recepce@urosante.cz.

Residence BB Centrum

mailto:recepce%40urosante.cz?subject=
https://urosante.cz/
https://www.facebook.com/Urosante/
https://urosante.cz/


NovusOptik: 
podzimní akce 
nejen pro fanoušky 
brýlí Ray-Ban
Nyní můžete v oční optice NovusOptik zakoupit do slunečních  
i dioptrických obrub Ray-Ban originální dioptrické brýlové čočky přímo  
od výrobce této oblíbené značky. Autentické brýlové čočky jsou vyrobeny 
dle naměřených hodnot zákazníka a jsou opatřeny logem značky Ray-Ban. 
Čiré a samozabarvovací neztenčené čočky teď navíc můžete zakoupit  
za zvýhodněnou cenu!

Budova BRUMLOVKA

http://www.novusoptik.cz/
https://www.facebook.com/NovusOptik/
http://www.novusoptik.cz/


Balance Club 
Brumlovka láká  
na podzimní terasu
Také v chladnějších podzimních dnech můžete v Balance Clubu 
Brumlovka využívat nově zrekonstruovanou terasu s dvěma finskými 
saunami, odpočinkovými místnostmi, nerezovým ochlazovacím bazénem, 
vířivkou a zelení, která dotváří půvabnou atmosféru pro vaši relaxaci. 

 
Pro zaměstnance BB Centra je pak připravena speciální nabídka členství. 
Pro více informací kontaktujte Klientské oddělení: info@balanceclub.cz 
nebo na tel. +420 234 749 810.

Budova BRUMLOVKA

mailto:info%40balanceclub.cz?subject=
https://www.balanceclub.cz/cs/
https://www.facebook.com/balanceclub/
https://www.balanceclub.cz/cs/


Nový koncept 
restaurace v Budově G: 
ASIAN STREET FOOD 
BY KIIN
Přijďte ve dnech 9. a 10. listopadu do asijské restaurace v Budově G, kde 
se v rámci znovuotevření restaurace bude konat speciální akce a bude 
představen nový koncept ,,Asian Street Food‘‘. Čekat na vás bude nové 
menu, při rezervaci předem uvítací nápoj, předkrm zdarma a spousta 
dalších překvapení.

Budova G

http://www.kiin.cz/
https://www.facebook.com/KiindiThai/
http://www.kiin.cz/


Výstava výtvarných 
prací žáků 
Křesťanské základní 
školy Elijáš
KDY: 12.11. – 7.12.
KDE: Budova ALPHA

Křesťanská základní škola Elijáš vás srdečně zve na výstavu výtvarných 
prací svých žáků. Výstava se koná v lobby budovy ALPHA u příležitosti  
10. výročí vzniku školy. 

Budova ALPHA

https://www.elijas.cz/
https://www.elijas.cz/
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