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Společenské centrum BETHANY

Hvězdný vánoční
koncert v BB Centru
KDY: úterý 11. prosince (18:00–19:30 hodin)
KDE: Společenské centrum BETHANY
Předvánoční čas si můžete zpříjemnit na speciálním vánočním koncertu,
který se uskuteční v úterý 11. prosince a vystoupí na něm umělci zvučných
jmen:
Vratislav Kříž (baryton), Yukiko Kinjo (soprán), Kateřina Englichová (harfa),

HVĚZDNÝ VÁNOČNÍ
KONCERT

Jitka Hosprová (viola) a Lenka Navrátilová (klavír).
Vstupné je dobrovolné. Finanční částka za vybrané vstupné bude věnována
instruktorovi Vláďovi Mikulášovi z Balance Clubu Brumlovka postiženému
amyotrofickou laterální sklerózou (ALS).

SPOLEČENSKÉ CENTRUM BETHANY,
UL. ZA BRUMLOVKOU 1519/4, PRAHA 4

Facebook

bbcentrum.cz

Budova BETA

Cestovatelský večer:

Jihovýchodní Asie –
Vietnam od severu k jihu
KDY: středa 12. prosince 2018 (17:30–19:30)
KDE: restaurace KOBE na Náměstí Brumlovka
Přednáší: Jana Wolfová – cestovatelka
Vietnam. Země plná barev a kontrastů. Vše, co Vám právě tato země
nabízí, se dozvíte na další přednášce v rámci konceptu Cestovatelských
večerů.
Cesta napříč Vietnamem od severu k jihu… z horských vesniček na severu
země klidně scházejí krásně oděné ženy Hmongů a Dzaů a navštěvují trhy
v Bac Ha nebo Sa, na rušném jihu život tepe v deltě Mekongu… Během
cestovatelského večera Vám představíme liduprázdné a fotogenické pláže
středního Vietnamu, rukodělné dílny, plovoucí trhy, vápencové ostrovy
v Halong Bay a nebo snadno dostupné khmérské chrámy. Perličkou
na závěr bude jízda na divokém pštrosovi uprostřed písečných dun!
Těšit se můžete také na ochutnávku asijské kuchyně a soutěž o ceny!

Facebook

bbcentrum.cz

Náměstí Brumlovka

Vánoční slavnost na
náměstí Brumlovka
KDY: čtvrtek 13. prosince 2018 (11:00–18:30 hodin)
KDE: Náměstí Brumlovka
Srdečně Vás a Vaše děti zveme na „Vánoční slavnost na náměstí
Brumlovka“, kde bude po celou dobu bohatý kulturní program – hudební
produkce, kreativní dílnička s vánoční tématikou. Navíc se zahřejete
dobrým jídlem, teplými nápoji a vánočními dobrotami. Těšit se můžete
na nadílku vánočních dekorací, adventních věnců, vánočního cukroví
a řady dalších drobností, které potřebujete k té pravé vánoční atmosféře.
Přijďte, těšíme se na Vás.

Facebook

bbcentrum.cz

BB Centrum

Kyvadlová doprava
během vánočního
období
Stejně jako každý rok, tak i letos dojde k úpravě fungování kyvadlové
dopravy během vánočních svátků. Naše shuttle busy naposledy vyjedou
v pátek 21. 12. 2018 a poté znovu ve středu 2. 1. 2019.
Tímto děkujeme všem cestujícím za pochopení a těšíme se na viděnou
v novém roce.

Facebook

bbcentrum.cz

Budova BETA

ALZA Box nově
v BB Centru
V předvánočním období Vás snad všechny potěší zpráva, že v ulici
Za Brumlovkou (za Budovou BETA) je nově umístěn ALZA Box, do kterého
můžete objednávat dárky pro své blízké… Nemusíte již tak ztrácet
čas jízdou a frontou v pobočce na Budějovické, ale komfortně cestou
z/do práce si balíček vyzvednete přímo v areálu.
K rychlému zaparkování lze mimo špičku využít i zásobovací záliv (bývalá
autobusová zastávka) a využít 15 minut zdarma parkování pro nakládku
a vykládku.

Pozice AlzaBoxu

Facebook

bbcentrum.cz

Budova A

Perfect Canteen

otevírá novou
restauraci v moderním
konceptu
Vyzkoušejte nový koncept restaurace Perfect Canteen. Restaurace
se nachází v nově zrekonstruované budově A, která je sídlem
Moneta Money Bank a která je otevřena veřejnosti. Nabízí bohaté
snídaně, perfektní obědy a vydatné svačiny. Sortiment je pestrý,
na

oběd

si

můžete

vychutnat

čerstvou

pizzu,

vybrat

dobrého z pasta baru nebo zvolit z teplého a studeného bufetu.

Facebook

perfectcanteen.cz

něco

Budova FILADELFIE

Vánoční akce
v JK Jitka Kudláčková
V prodejně JK Jitka Kudláčková pro Vás v období před vánočními svátky
přichystali speciální slevovou akci, aby Vaše nákupy učinili ještě příjemnější.
Proto i letos můžete v předvánočním období až do konce ledna 2019
nakoupit s mimořádným zvýhodněním 15 %.
Sleva platí jak na JK šperky, tak i na švýcarské hodinky renomovaných
značek.

Facebook

www.jk.cz

Společenské centrum Bethany

Půlnoční
bohoslužba
s hostem Petrou
Janů
KDY: pondělí 24. prosince od 23:00 hod.
KDE: Společenské centrum Bethany
Sváteční čas si můžete zpříjemnit návštěvou Společenského centra
Bethany, které zve na sváteční půlnoční bohoslužbu se speciálním hostem
– oblíbenou zpěvačkou Petrou Janů.

Facebook

spolecenskecentrum.cz

Budova BETA

Vánoční pohádková
klasika Costa Coffee
Těšíte se na zimu už jenom proto, že se dočkáte v kavárnách Costa
Coffee oblíbeného Perníkového latte, které zdobí „pan Perníček“
a nových vánočních kelímků?
Vaše chvíle právě přišla. Baristé si pro Vás nachystali oblíbenou kávovou
nadílku – kromě klasiky Perníkového latte a Ostružinové horké čokolády,
můžete ochutnat i novinku Oříškovo-čokoládové latte. K zakousnutí pak
bude lákat Vánoční čokoládový dort, Perníkový muffin nebo Kokoska.
Nenechte si utéct zimní novinky.

Facebook

costa-coffee.cz

Budova BRUMLOVKA

NIVOSPORT:

Nová kolekce
prémiového
lyžařského oblečení
HALTI
Prožijte zimu na horách i ve městě v pohodlí, teple a suchu. Technické,
funkční oblečení pro lyžování, běh na lyžích, turistiku a volný čas.
V kolekci zima 2018/19 nabízí Nivosport lyžařské sety s membránou
DrymaxX®, parky, bundy, střední vrstvy, funkční spodní prádlo
a další doplňky. Funkční materiály, prvotřídní technické provedení
splňují očekávání i těch nejnáročnějších lyžařů.

Facebook

nivosport.cz

Darujte
energii a zdraví

Budova BRUMLOVKA

Balance Club
Brumlovka: Darujte
energii a zdraví
Potěšte své blízké originálním dárkem plným energie a zdraví
v podobě voucheru do Balance Clubu Brumlovka. Vybírat můžete
z dárkových poukazů na členství, masáže, tréninky, Fyzio Care nebo
výživové poradenství.

Členství

Fyzio Care

Masáže

Vouchery můžete již nyní zakoupit v Klientském centru Balance Club
Brumlovka.

Osobní tréninky
Výživové poradenství
Balance Club Brumlovka
Exkluzivní wellness a fitness klub, Vyskočilova 1100/2, Praha 4,
e-mail: info@balanceclub.cz, tel: +420 234 749 811

www.balanceclub.cz

Facebook

balanceclub.cz

Residence VILLAS

Lékárna BB Centrum:
Potěšte své blízké
vánočními
kosmetickými
balíčky
Pokud ještě nevíte, čím byste obdarovali své blízké, inspiraci můžete
najít třeba v lékárně BB Centra, kde nyní nabízí výhodná balení vánočních
kosmetických balíčků oblíbených značek.

Facebook

magistra.cz

Lékárny

Budova GAMMA

Nadace O2 zve na
vánoční trhy, které
pomáhají
KDY: středa 12. prosince, 8–14 hod.
KDE: O2 HUB a přilehlé zasedací místnosti
Ve středu 12. prosince vás Nadace O2 srdečně zve na tradiční vánoční trhy
chráněných dílen. Poohlédnout se po dárcích a prohlédnout si nabídku
dílen si budete moci od 8 do 14 hodin. Dílny vám představí své výrobky
s vánoční tématikou jako ručně malované a vyráběné ozdoby, betlémy,
věnce a svíčky, mýdla a keramické a papírenské výrobky. Tradičně se ale
můžete těšit také na dílny jako je Portus Praha či FairMade, u kterých
nakoupíte mimo jiné nakládané sýry či ručně vyráběnou čokoládu. Některé
z chráněných dílen si připravily kreativní dílničku, kde si můžete nazdobit
perníčky nebo na poslední chvíli vyrobit svíčky z včelího vosku.
Koupí zboží podpoříte zaměstnávání lidí se zdravotním či sociálním
znevýhodněním a neziskové organizace realizující charitativní projekty.
Nakupujte a pomáhejte.

Facebook

nadaceO2.cz

Budova FILADELFIE

Radka Chvalova
Beauty Studio
Radka Chvalova Beauty Studio nabízí kromě pedikérských a manikérských
služeb i depilaci celého těla, kosmetiku SOTHYS a tělové rituály.
Oblíbené ošetření, které si určitě zamilujete je, takzvaný tělový rituál
HANAKASUMI. Vychází z japonských tradičních rituálů, jejichž základem
je očista duše i těla. Hodí se zejména pro klienty, které trápí únava, pocit
těžkých nohou a stres.
Ošetření
Ten

doprovází

stimuluje

příjemná

smysly

a

vůně

podporuje

třešňových

květů

navození

hluboké

a

lotusu.
relaxace.

Na začátku rituálu je provedena lehká manuální masáž přes osušku pro
celkové uvolnění svalstva a napětí těla. Poté se nanáší teplý peeling
na celé tělo a během působení se uvolníte při relaxační masáži nohou
na bázi reflexologie, která harmonizuje energetické toky. Pak následuje
masáž celého těla, která vás navrátí do stavu naprosté harmonie těla
i duše.
Pro Vás či Vaše blízké pak můžete v předvánočním čase využít oblíbené
dárkové vouchery na kosmetiku a procedury.

Facebook

Budova BRUMLOVKA

Balance Club
Brumlovka:
Podpořme společně
Vláďu Mikuláše
V rámci Giving Tuesday se Balance Club Brumlovka rozhodl podpořit
Vladimíra Mikuláše, dlouholetého a velmi oblíbeného instruktora jógy,
který onemocněl amyotrofickou laterální sklerózou.
Pro Vláďu byla pod organizací ADRA zřízena veřejná sbírka, do níž můžete
až do 12. 12. 2018 přispět i Vy.

Přispět Vláďovi

Facebook

balanceclub.cz

