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Online Webcast: 
Zapomenutá 
divočina
KDY: středa 13. ledna 2021, od 17:30 hod. 
KDE: na FB stránce BB Centrum 

Karel a Jana Wolfovi vás provedou místy na naší planetě, která ještě 
stále odolávají civilizačním tlakům, kde lidé žijí v souznění s přírodou  
se svými tradicemi a rituály. Zapomenutými místy, kde peníze jsou často 
jen bezvýznamné papíry a naopak rýže znamená další den života. 

Tito lidé nevedou boj o přežití s přírodou, ale s moderním světem, který 
je pro jejich existenci tím největším nepřítelem. Podíváme se za kmenem 
Mentawajců na Siberutu, lidmi kultury Marapu na Sumbě, za kmenem 
Himba v Namíbii nebo Dasaneč v Etiopii. Místa, kde se zastavil čas, najdeme 
i tam, kde by to člověk nečekal, třeba v horách severního Vietnamu nebo  
v království Mustang.

BB Centrum
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Online taneční 
na Brumlovce
KDY: středa 20. ledna 2021, od 18:00 hod. 
KDE: na FB stránce BB Centrum

Zatančete si pod vedením Lenky Nory Návorkové, několikanásobné 
mistryně ČR v latinskoamerických tancích a vítězky televizní soutěže 
StarDance. Čeká vás celoroční taneční program, kde společně s námi 
protančíte střevíce. V lednu se můžete těšit na první z latinskoamerických 
tanců, a to na CHACHU, která pochází z Kuby a je známá svým 
temperamentem, hravostí a energií. Naučíte se krátkou choreografii, 
kterou si doma může zatančit každý z vás.

BB Centrum

 
TANEČNÍ NA 
BRUMLOVCE 

https://www.bbcentrum.cz/en/about-us/photos-publications/cultural-and-sport-events
https://www.facebook.com/events/599568627453019/?active_tab=about
https://www.instagram.com/bbcentrum/
http://bbcentrum.cz


ONLINE WEBCAST 
HOVORY Z 

BRUMLOVKY

Online Webcast: 
Hovory z Brumlovky 
KDY: středa 27. ledna 2021, od 18:00 hod. 
KDE: na FB stránce BB Centrum

Rádi bychom vám představili nový projekt Hovory z Brumlovky. Každý 
měsíc si budeme zvát osobnosti, kteří dle nás mají co říct a svůj pracovní 
či osobní život mají nějak spojený právě s Brumlovkou. Chceme pro vás 
hledat inspiraci, rady, ale i představovat životní výhry a prohry.

Tento měsíc: Filip Sajler – Kluk, co je stále v akci

Moderátor, podnikatel, automobilový závodník, ale především kuchař.  
To je Filip Sajler, který své kulinářské zkušenosti získal nejenom u nás  
doma, ale i na zahraničních stážích v prestižních restauracích.

Rozhovorem vás bude provázet Eduard Forejt.

BB Centrum

https://www.facebook.com/BBCentrumPraha/
http://bbcentrum.cz
https://www.bbcentrum.cz/en/about-us/photos-publications/cultural-and-sport-events
https://www.facebook.com/events/599568627453019/?active_tab=about
https://www.instagram.com/bbcentrum/
http://bbcentrum.cz


Online cvičení:   
Body and Mind lekce 
KDY: úterý a čtvrtek od 18:00 hod., dle rozvrhu níže 
KDE: na FB stránce BB Centrum

Navykli jste si v loňském roce na pravidelný pohyb v pohodlí svých domovů? 
Máme pro vás dobrou zprávu, pokračujeme i v roce 2021. Úterní podvečery 
jsou věnované kondičním lekcím Home Fitness pod vedením instruktora 
Balance Clubu Brumlovka Daniela Hlubučka. Ve čtvrtek zklidníte svou mysl 
a protáhnete celé tělo při lekcích Jógy pod vedením Daniely Bacíkové.

Lekce jsou vhodné pro začátečníky i pokročilé všech věkových kategorií.

•    úterý 12. 1., 19. 1. a 26. 1. 2021  – Home Fitness s D. Hlubučkem

•    čtvrtek 14. 1., 21. 1. a 28. 1. 2021 – Jóga s D. Bacíkovou

BB Centrum

JÓGA 
DANIELA BACÍKOVÁ

DANIEL HLUBUČEK 
HOME FITNESS
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Možnosti stravování 
v BB Centru ve 4. a 5. 
stupni systému PES
Dle platných nařízení a opatření vlády a dalších orgánů České republiky 
došlo k úpravě otevírací doby a režimu restaurací, kantýn, kaváren  
a stravovacích zařízení v našem areálu. Pokud jste si oběd nepřinesli do práce 
s sebou, můžete podpořit lokální retailové nájemce a využít výdejových 
okének nebo donáškových služeb těchto gastronomických zařízení.  

Kantýny: GTH a Office Food

Restaurace: Grosseto, Roast & Grill Bistro, Baifu, Mango, Asian Street 
Food by Kiin, Dhaba Beas, PuzzleSalads, PuzzlePasta, Vyskočilka, Ugo, 
SushiTime

Kavárny: Coffee Perk,  Cukrárna Hájek & Hájková, Tlap´s Coffee, O2 HUB 
Kavárna

Upravenou otevírací dobu jednotlivých zařízení a jejich kontakty 
naleznete ZDE.

BB Centrum
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1 Ristorante Pizzeria Grosseto
2 Roast & Grill Bistro
3 Baifu – sushi bar
4 Maranatha – vegetariánská restaurace
5 Mango – čínská restaurace
6 Asian Street Food by Kiin – thajská restaurace
7 Dhaba Beas – indická restaurace
8 PuzzleSalads
9 PuzzlePasta 
10 Vyskočilka – česká restaurace 
11 Ugo – fresh & salad bar
12 GTH – jídelna
13 Office Food – jídelna
14 Momento – jídelna
15 Momento – jídelna
16 Perfect Canteen – jídelna
17 SushiTime
18 Dian – moderní vietnamská restaurace

1 O2 HUB Kavárna
2 Coffee Perk
3 Costa Coffee
4 Cukrárna Hájek & Hájková
5 Tlap´s Coffee

RESTAURACE KAVÁRNY
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Balance Club 
Brumlovka v novém
V době, kdy jsou všechna fitness a wellness centra v souladu s vládními 
opatřeními uzavřena, Balance Club Brumlovka usilovně pracuje a převléká 
klub do nového kabátu. V první etapě byly otevřeny nově zrekonstruované 
šatny, sociální zařízení a moderní recepce. Ve druhé fázi je plánováno 
otevření kompletně nového wellness podlaží s nerezovým bazénem, 
vířivkou, saunami a spa. 

Klub nezahálí ani ve cvičení, instruktoři Balance Clubu Brumlovka stále  
cvičí online, jejich pravidelné lekce můžete najít na FB a webových 
stránkách klubu a udržovat se tak stále fit a v kondici. 

Zaměstnanci společností sídlící v BB Centru a členové BB Centrum 
Klubu mají v Balance Clubu Brumlovka zvýhodněné podmínky členství.  
Pro více informací kontaktujte Klientské centrum +420 234 749 811 nebo 
info@balanceclub.cz.

Budova Brumlovka

mailto:info%40balanceclub.cz?subject=
https://www.balanceclub.cz/cs/
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Ulice Želetavská 
otevřena pro 
obousměrný provoz
Rádi bychom informovali všechny nájemce a návštěvníky BB Centra 
o zdárném dokončení revitalizace Želetavské ulice a její otevření pro 
obousměrný provoz. Nyní probíhají pouze drobné dodělávky. Na jaře 
můžete pak očekávat otevření relaxačního prostoru mezi Budovami D  
a Villas. 

Ulice Želetavská je zónou smíšenou s maximální rychlostí 30 km/h. Řidiče 
i chodce prosíme o vzájemný respekt pro plynulý a bezpečný provoz. 

Z důvodu nízkého počtu zaměstnanců v severní části BB Centra zatím 
nedochází ke zprovoznění kyvadlové autobusové linky BB2.

BB Centrum
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Batohy arena ideální 
pro zimní výlety do 
města nebo do lesa    
Velký batoh nebo jen malý vak. Batohy arena jsou prostorné, mají mnoho 
praktických kapes pro vše, co potřebujete mít s sebou na svou zimní 
výpravu do města nebo do terénu. 

Nakoukněte do nabídky a zpestřete si své lednové výlety novým batohem 
z kolekce Crazy arena.

Nabídku batohů a dalších produktů naleznete na www.arenashop.cz.

Budova Brumlovka
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Eat Perfect: 
Kulinářský zážitek 
servírovaný 
v pohodlí domova
Poctivý řízek z panenky, filet lososa, vídeňskou roštěnou a spoustu 
dalších specialit šéfkuchařů Perfect Canteen objevíte na výdejním místě  
Eat Perfect. Zaměřují se na poctivou českou i světovou kuchyni 
připravovanou předními českými šéfkuchaři. 

Chtějí lidem ukázat, že balené a chlazené jídlo může být gastronomickou 
událostí celého dne. Vše připravují od základu a z poctivých surovin. Stačí 
navštívit e-shop www.eatperfect.cz, objednat si a zvolit k vyzvednutí  
Pickup Point na Brumlovce. Na vás pak je jen, zda si odnesete kulinářskou 
večeři pro dva, pro celou rodinu, nebo oběd, na který budete dlouho 
vzpomínat. 

A jídlo si samozřejmě můžete objednat hned na několik dní dopředu.

Budova Gamma

https://www.eatperfect.cz/
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Čistě rostlinné 
suroviny, krása  
a péče inspirovaná 
přírodou
Objevte 100% přírodní kosmetiku alverde bez syntetických vůní, barviv, 
konzervačních látek a jakýchkoliv ingrediencí na bázi minerálních olejů. 

dm značka alverde nabízí certifikovanou kosmetiku té nejvyšší kvality  
za příznivé ceny a může se pochlubit mezinárodním certifikátem NaTrue.

Budova Filadelfie

http://www.dm.cz
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Mimořádně 
zvýhodněné nákupy 
v JK Jitka Kudláčková
Celý rok 2021 se v JK Jitka Kudláčková ponese v duchu oslav 30. výročí 
založení firmy. Do konce ledna jako poděkování trvá mimořádné 
zvýhodnění 15 % na produkty JK. Z důvodu aktuálních vládních nařízení  
JK funguje na prodejně v režimu výdejny e-shopu. 

Šperky také bezpečně zasílají, stejně tak nadále přijímají zakázky a zlatnická 
dílna běží. Svým zákazníkům jsou ochotně k dispozici. V předchozím roce 
zde vznikla řada originálních kousků oslavující zlatnické řemeslo, a to nejen 
v podobě krásných šperků, ale i uměleckých artefaktů. V JK se kromě řady 
originálních autorských kolekcí věnují individuální zakázkové výrobě. 

Pokud chcete specifickým způsobem poděkovat nebo vyjádřit úctu 
milovanému člověku, rádi se takového úkolu zhostí. Neváhejte se na ně 
obrátit.

Budova Filadelfie

VYUŽIJTE DO KONCE LEDNA 
MIMOŘÁDNĚ ZVÝHODNĚNÝCH 

NÁKUPŮ ŠPERKŮ V JK

jk.cz
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Bistro Roast & Grill: 
Servírujte kvalitní 
pokrmy, které šetří 
váš čas 
Bistro Roast & Grill, které vám denně připravuje rozmanitou nabídku obědů 
z lokálních a především kvalitních surovin, nyní rozšiřuje svou nabídku  
o jídla, která si můžete odnést domů, uskladnit až na 10 dní a poté 
průběžně servírovat vaší rodině nebo přátelům. 

Jedná se o pokrmy vhodné na běžné i sváteční obědy nebo večeře (např. 
hovězí guláš s žemlovým knedlíčkem, panenka s houbovou redukcí, polévky, 
přílohy nebo saláty). Jejich příprava vám nezabere více než 30 minut, aniž 
byste museli snižovat své požadavky na kvalitní a plnohodnotné jídlo. 

Vybrané pokrmy lze zakoupit nebo online objednávky vyzvednout přímo  
v Roast and Grill. Pro platbu na e-shopu můžete využít všechny 
stravenkové karty. Stravenková karta Sodexo navíc nabízí možnost „cash 
back“ ve výši 10 % z ceny objednávky.

Budova Filadelfie
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https://eorder.catermat.com/
https://www.roastgrill.cz/
https://eorder.catermat.com/
https://www.instagram.com/roastgrillcz/


Automyčka Collection 
představuje Wellness 
program
Dopřejte vašemu vozu zaslouženou péči a zajeďte s ním do lázní 
automyčky Collection. Připravili si pro vás nabídku několika procedur  
pro exteriér i interiér vozu tak, aby se vůz po odjezdu blýskal zase jako nový. 

Wellness program obsahuje: Mytí aktivní pěnou a dekontaminaci laku 
clay master, sušení karoserie, luxování interiéru, vyčištění a impregnaci 
plastových částí, 3D mytí podvozku vozidla speciálním přípravkem 
Sonax, mytí a ošetření motorového prostoru, Fusso vosk karosérie až na  
12 měsíců, dezinfekci a provonění interiéru. 

Wellness program nyní se zvýhodněním 2 500 Kč.

Budova Brumlovka

WELLNESS  
P R O G R A M

http://www.rucnimycka.cz/
http://www.rucnimycka.cz/
https://www.facebook.com/myckacollection
https://www.instagram.com/automyckacollection/?hl=cs

	Tlačítko 270: 
	Tlačítko 1030: 
	Tlačítko 1031: 
	Tlačítko 1032: 
	Tlačítko 272: 
	Tlačítko 1020: 
	Tlačítko 1034: 
	Tlačítko 1036: 
	Tlačítko 262: 
	Tlačítko 1021: 
	Tlačítko 1022: 
	Tlačítko 1023: 
	Tlačítko 1037: 
	Tlačítko 1038: 
	Tlačítko 1039: 
	Tlačítko 1040: 
	Tlačítko 1041: 
	Tlačítko 1043: 
	Tlačítko 275: 
	Tlačítko 1044: 
	Tlačítko 1045: 
	Tlačítko 1046: 
	Tlačítko 1047: 
	Tlačítko 1048: 
	Tlačítko 1050: 
	Tlačítko 1051: 
	Tlačítko 1052: 
	Tlačítko 1053: 
	Tlačítko 1054: 
	Tlačítko 1057: 
	Tlačítko 276: 
	Tlačítko 1055: 
	Tlačítko 267: 
	Tlačítko 1063: 
	Tlačítko 1019: 
	Tlačítko 2013: 
	Tlačítko 2014: 
	Tlačítko 1056: 
	Tlačítko 207: 
	Tlačítko 1042: 
	Tlačítko 1024: 


