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Zapište si do kalendáře 
aneb nenechte si ujít
V souvislosti s oslavou 20 let od vzniku  BB Centra jsme si pro vás připravili 
několik zajímavých akcí. Ať už se jedná o slavnostní otevření náměstí 
Brumlovka, oblíbený koncert v Baarově parku či BB C Cup, přesvědčíte se, 
že v  BB Centru teď bude opravdu živo, a tak by byla škoda vás s našimi 
plány neseznámit předem. Níže naleznete přehled nejdůležitějších akcí, 
které si nemůžete nechat ujít…

Sledujte naše webové nebo facebookové stránky, kde o akcích budeme 
informovat podrobněji.

9.–10. 6.
Víkend otevřených zahrad 

Během jednoho víkendu 
můžete navštívit veřejnosti 

běžně nepřístupné terasy budov 
FILADELFIE a DELTA. Přijďte se 
podívat, jak nádherně může 

vypadat „park na střeše“.  

KDY: 9.–10. 6. 2018 
od 10.00 do 17.00 hod.

1. 6.
BBC Cup 2018 

18. ročník oblíbeného turnaje  
v malé kopané. Ať už budete hrát 

či jen fandit kolegům… těšíme 
se na Vás na stadionu FK Slavoj 

Vyšehrad! 

KDY: 1. 6. 2018 
od 8.00 do 15.00 hod.

31. 5.
Dětský den v Baarově parku 

a parku Brumlovka 

Zábavné odpoledne plné 
aktivit a soutěží o ceny.  

KDY: 31. 5. 2018 
od 13.00 do 18.00 hod.

6.–9. 8.
Kinobus u školy Elijáš  

(u Baarova parku) 

Už 4. rokem s námi milovníci 
dobrých filmů mohou 

strávit příjemné letní večery 
v oblíbeném letním kinu… 

i letos k nám dorazí Kinobus!  

KDY: 6.–9. 8. 2018 
promítá se vždy po setmění

14. 6.
Slavnostní otevření náměstí Brumlovka 

a velký červnový koncert v Baarově parku 

Slavnostním otevřením nového náměstí Brumlovka a velkým koncertem 
v Baarově parku s námi oslavíte nejen kulaté výročí 20 let BB Centra,  

ale zároveň otevřeme letní sezonu zajímavých akcí a setkání, které pro vás  
v BB Centru připravujeme. Podrobný program celého dne 14. 6. naleznete 

na další straně eReview.

KDY: 14. 6. 2018 
od 11.00 do 22.00 hodin
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14. 6. 2018 
Slavnostní otevření náměstí 
Brumlovka a velký červnový  
koncert

11.00 hod.

11.45 hod.

12.00 hod.

17.00 hod.

16.00–21.00 hod.

17.30 hod. 

19.00 hod.

20.30 hod.

DJ

slavnostní otevření náměstí Brumlovka

APRIL – revival band vás naladí světovými hity od 70. let po současnost

kapela JOYBOX – nespoutaná energie, která vás strhne

atrakce pro děti – nafukovací hrad, modelování balonků, malování na obličej

vystoupení souboru MARANATHA GOSPEL CHOIR

EWA FARNA

TOMÁŠ KLUS A JEHO CÍLOVÁ SKUPINA

Doprovodný program v průběhu programu:  
občerstvení, karikaturista, bavič

Doprovodný program v průběhu programu:  
grilování, fotokoutek, reprodukovaná hudba (17.00–22.00 hod.)

PROGRAM NA NOVÉM NÁMĚSTÍ BRUMLOVKA

PROGRAM V BAAROVĚ PARKU

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


