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Balance Club Brumlovka slaví 
pohybem na „Cestě kolem světa“
V sobotu 14. 4. 2018 oslaví Balance Club Brumlovka své již 11. narozeniny. A jak jinak než 
pohybem! Připraven bude celodenní sportovní program plný energických lekcí s předními 
českými i zahraničními lektory. S  každou lekcí se ocitneme v jiné světové destinaci.  
S Cyclingem si projedeme Tour de France, tancem nahlédneme do Brazílie a Kuby,  
do Indie se vydáme s  jógou a celý den zakončíme večerním plaváním. Na své si přijdou  
všichni, kteří se chtějí jak sportovně vyřádit, tak si duševně odpočinout. 

Členové klubu zdarma, hosté 450 Kč/osoba. 

Budova BRUMLOVKA 
www.balanceclub.cz

 

BB C CUP se blíží. Nejvyšší čas začít 
trénovat!
KDY: pátek 1. 6. 2018
KDE: FK Slavoj Vyšehrad, Mikuláše z Husi 1709/1, Praha 4

BB Centrum není jenom o práci, ale i o zábavě a sportu, proto jsme pro vás přichystali 
už 18. ročník oblíbeného turnaje v malé kopané s názvem BB C CUP. Turnaj je určen  
pro všechny sportovní nadšence (dámy i pány) z řad našich nájemců, kteří mají rádi výzvy  
a chtějí si zasoutěžit. Organizátorem akce je developer areálu, PASSERINVEST GROUP,  
který se do hry také pravidelně zapojuje.

Zápisné pro celý tým je 2 000 Kč. Hlásit se můžete do 11. 5. 2018 na e-mailu:  
klara.kolinova@passerinvest.cz

KAPACITA JE OMEZENA!

BURGER MÁNIE V KOBE 
KOBE FUSION RESTAURANT zve na Burger mánii, která potrvá až do 30. dubna.  
A na co se můžete těšit? Na akci 1+1! Jeden burger koupíte, druhý dostanete zdarma. 
Zajděte si s  kolegy na chutný burger se světovým hovězím. A kromě gurmánského 
zážitku si můžete i zasoutěžit… Vyfoťte se se svojí partou a burgerem, nasdílejte na FB  
či Instagram KOBE a každý týden můžete vyhrát konzumační voucher v hodnotě 1 000 Kč. 

BB CENTRUM 
www.bbcentrum.cz

Budova BETA 
www.koberestaurants.cz
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NOVINKA v BB Centru: Automyčka Collection
Na začátku března jsme v  BB Centru přivítali nového nájemce, kterým je Automyčka  
Collection. Společnost se zaměřuje na detailní čištění exteriéru i interiéru s profesionální 
nanotechnologií od známých světových značek a vozidlo vám zvládnout vyčistit  
do 60 minut. 

Otevřeno: Po–Pá 8.00–20.00

Rezervace online na webu www.rucnimycka.cz nebo telefonicky na čísle 725 222 002

Drogerie dm: Zahalte se do barvy roku 
Společnost Pantone, jejíž označení barev používají grafici na celém světě, vyhlašuje každý 
rok pravidelně  barvu roku. Letošní odstín nese název „Ultraviolet“ (tedy  ultrafialová).  
Vyzkoušejte ji třeba na rtech, očních víčkách nebo jako lak na nehty v  nové kolekci  
v drogerii dm.

EXPRESS DELI nabízí Office Catering
Je libo klasickou kuchyni nebo grilování? 

Office Catering od EXPRESS DELI pro vás přichystá pokrmy připravené z čerstvých  
ingrediencí, menu sestavené dle vašich požadavků, včetně těch speciálních dietních, a vše 
bude vždy doručeno včas. Kromě klasické nabídky menu zahrnující zeleninové a ovocné 
saláty, obložené sýrové i masové mísy a domácí dezerty nabízí Office Catering i možnost 
uspořádat jedinečnou grilovací párty přímo u vás ve firmě. Zajistí jakýkoli druh kvalitního 
masa, příloh, čerstvou zeleninu i nápoje včetně osvěžujících 100% domácích limonád. 

Budova BRUMLOVKA 
www.rucnimycka.cz

Budova FILADELFIE 
www.dm.cz

FILADELFIE 
www.expressgrill.cz

Nová jarní kolekce Primavera  
v JK JEWELS
Jaro je tady a před námi i příjemná povinnost v podobě jarní obnovy šatníku. Kromě nového 
oblečení bychom neměli zapomínat také na šperky, které jsou nedílnou součástí naší 
osobnosti.  Rodinná firma JK Jitka Kudláčková se nechala inspirovat impresionistickými  
malíři, kteří se barvou snažili zachytit světlo a jarní květiny, a vše promítla do nové kolekce 
Primavera. Šperky z této kolekce se snaží vyjádřit radost z přicházejícího jara, ze slunečního 
svitu a zpěvu ptáků. Přijďte si ji prohlédnout a vyzkoušet do prodejny v budově Filadelfie. 

Dýchneme na vás svěžest jara.

Budova FILADELFIE 
www.jk.cz
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UNIQUE chystá dubnové degustační  
a jazzové večeře i francouzskou kuchyni 
Restaurant UNIQUE vás zve dne 5. dubna na jarní degustační večeři z oblasti Piomonte, tedy  
z kraje v severozápadní Itálii. Dále si pro vás nachystali tradiční jazzový večer. Ten proběhne  
17. dubna a celý následující týden (od 23. do 27. dubna) se pak můžete těšit na kulinářské 
zážitky s francouzskou kuchyní.

Budova DELTA
www.unique-restaurant.cz
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