
Pravidelné trhy se 
po letní přestávce 
vrací na Náměstí 
Brumlovka!
KDY: od 7:30 do 14:00 hod., každé úterý v sudém týdnu* 
KDE: Náměstí Brumlovka 

Přijďte si nakoupit a ochutnat kvalitní produkty každé úterý  
v sudém týdnu. Těšit se můžete na ovoce, zeleninu, pečivo včetně 
domácího chlebu, mléčné výrobky, uzeniny, sýry, vejce, másla, 
bezlepkovou pekárnu, štrúdly, limonády, květiny a mnoho dalšího. 
 
* úterky v sudých týdnech: 1. září, 15. září, 29. září a dále.

Jednoduchý způsob, jak si ověřit, zdali je sudý nebo lichý týden najdete  
také zde: www.jakyjetyden.cz
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Náměstí Brumlovka

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


Dětský den 
v BB Centru  
KDY: středa 2. září, od 13:00 do 19:00 hod. 
KDE: Baarův Park, Pak Brumlovka

Připravili jsme Vás a především pro Vaše nejmenší odpoledne plné 
zábavných aktivit a soutěží o ceny! Těšit se můžete na skákací hrad,  
malování na obličej, modelování balónků nebo třeba nadýchanou  
a všemi milovanou cukrovou vatu. Program bude probíhat v obou  
parcích, kde si děti pak za všechny splněné úkoly mohou vybrat odměnu.

Navíc… jako vždy skvělá atmosféra, spousta zábavy a hezký zážitek  
pro všechny!

Baarův park

DĚTSKÝ DEN 
V BB CENTRU

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


Komentované 
prohlídky  
v BB Centru    
KDY: středa 2. září, start v 10.00 a 18:00 hod. 
KDE: sraz na recepci budovy Filadelfie (Želetavská 1525/1)

Komentovaná prohlídka je určená všem, kteří se zajímají o zdejší 
lokalitu. Prohlídka včetně případných dotazů a diskuze potrvá v průměru 
2,5 hodiny. Návštěvníkům bude představen vývoj urbanismu celého 
areálu v duchu tzv. města krátkých vzdáleností, tj. koncept komerčního 
developmentu s tvorbou pracovních příležitostí a bydlení ve vazbě na 
rozvoj městské infrastruktury, občanské vybavenosti a služeb, zejména 
s důrazem na kvalitní veřejná prostranství a dostatek prostoru pro sport 
a relaxaci. Součástí prohlídky bude návštěva jak podzemních podlaží  
a technologického zázemí objektů (strojovna vzduchotechniky, náhradní 
zdroje elektro, sprinklerové hospodářství apod.) tak vybraných zelených 
střech. Všichni jste srdečně zváni!

BB Centrum

KOMENTOVANÁ 
PROHLÍDKA

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


JK Jitka Kudláčková: 
zelený drahokam, 
který vás okouzlí!
V JK mají rádi barvy a kvalitní kameny, proto smaragd nemůže chybět 
mezi drahokamy, které s oblibou při tvorbě šperků používají… Smaragd  
je drahokam z tzv. Velké trojky, kterou tvoří spolu s rubínem a safírem.  
Pro svou typickou sytě zelenou barvu jsou smaragdy oblíbené mezi 
klenotníky a ženy se jimi rády zdobí při zvláštních příležitostech. 

V JK mají osobní vztah ke kolumbijské rodině, která se těžbou a prodejem 
smaragdů zabývá již po generace. Ty nejkvalitnější kameny pak od této 
rodiny přímo kupují a používají je pro své šperky. 

Hodnota smaragdů rok od roku postupně roste, zvláště těch výjimečně 
čistých. Opravdu kvalitní smaragd může mít vyšší cenu než některé 
diamanty. V JK Vám rádi o smaragdech poskytnout více informací, ať už při 
výběru šperku, nebo při zvážení drahých kamenů jako investiční komodity, 
protože na výběr šperku i na zrealizování investice je potřeba udělat si čas 
a správně a kvalifikovaně vybírat. 

Budova Filadelfie

ZELENÝ DRAHOKAM 
Z JIŽNÍ AMERIKY, 

KTERÝ VÁS OKOUZLÍ

jk.cz

https://www.jk.cz/
https://www.facebook.com/JKJitkaKudlackova/


Vyzkoušejte vítězné 
inovativní produkty 
iniciativy dmSTART
V dm drogerii podpořili nové projekty českých výrobců a nyní Vám  
je exkluzivně nabízí v prodeji. V rámci podpory nových projektů  
a myšlenek se v dm drogerii rozhodli poskytnout šanci výrobkům  
či technologiím, které doposud na trhu chybí a které jsou schopné 
zákazníkům splnit jejich přání. 

Z tohoto důvodu byla spuštěna výzva „dmSTART“, do které se přihlásilo 
mnoho zajímavých projektů. Ze všech nakonec vybrali tři vítězné a nyní 
Vám představují první dva z nich.

Budova Filadelfie

http://www.dm.cz
http://www.dm.cz
https://www.facebook.com/dm.cesko/


BOMTON:  
komplexní péče o vlasy, 
pleť i tělo
Horké dny, slunce nad hlavou, léto přece jen nakonec udeřilo v plné síle. 
Nezapomeňte proto věnovat pozornost speciální péči o vlasy, pleť i tělo… 

Skvělým, rychlým a jednoduchým řešením jsou pečující produkty. 
Pomůže Vám třeba balzám na vlasy Hair in the Sun od značky Sachajuan  
s technologií Ocean Silk a UV filtrem. Vlasy i barvu ochrání před 
slunečním zářením. Navíc je voděodolný, takže bude fungovat i po koupání  
či osprchování. Můžete ho rovněž používat jako stylingový krém pro  
lehkou fixaci. Po návratu z pláže od moře či od rybníka vlasy důkladně 
umyjte čistou vodou. Poté je umyjte hydratačními přípravky a naneste  
péči po opalování. Balzám Hair After the Sun od Sachajuan s technologií 
Ocean Silk dodává vlasům hydrataci, sílu a obnovuje lesk po působení 
slunečního záření. Na pobyt na slunci připravte také svou pleť. Vyzkoušejte 
třeba sezónní ošetření Esthederm.  

A nezapomínejte ani na své ruce a nohy a objednejte se do BOMTONu  
na manikúru a pedikúru. 

Budova Brumlovka

www.bomton.cz
https://cs-cz.facebook.com/BomtonStudios/
https://www.instagram.com/bomtonstudios/?hl=cs


Sleva 30 % na 
produkty značek 
Institut Esthederm, 
Fillerina a Isdin 
Navštivte lékárnu Magistra a využijte skvělou slevu ve výši 30 %  
na oblíbené francouzské a španělské značky – Institut Esthederm, Fillerina  
a Isdin. Sleva platí na všechny produkty těchto značek a můžete ji čerpat  
až do konce měsíce srpna. 

Zároveň můžete ještě využít slevu 150 Kč na všechny opalovací krémy 
značek Avene, A-Derma, Vichy a La Roche. 

Rezidence BB Centrum

SLEVA 30 % 
na vybrané produkty

https://www.magistra.cz/lekarna/lekarna-bb-centrum
https://www.facebook.com/lekarnaBBCentrum/


Finance a reality 
pro Vás stále na 
Brumlovce
Na OK POINTU v budově Brumlovka jsou pro Vás připraveni opět v plné  
síle. Jestli potřebujete řešit Vaše osobní, rodinné nebo podnikatelské 
finance, případně prodat, koupit či pronajmout nemovitosti,  
tak na OK POINTU jste na správné adrese. 

Víte, že během koronakrize se ukázalo, že ti, kteří mají dlouhodobý 
finanční plán a tvoří si průběžně finanční rezervy, zvládli nečekané situace 
výrazně lépe?  Pokud i Vy chcete být také finančně připraveni, sjednejte  
si individuální schůzku na OK POINTU v budově Brumlovka.

•    pondělí: 8:30–18:00 hod. 
•    úterý a čtvrtek: 9:00–17:00 hod. 
•    středa: 8:30–17:00 hod. 
•    pátek: 9:00–15:00 hod. 

Budova Brumlovka

https://www.facebook.com/okpointy/
www.okpointy.cz


Express Grill  
se změnil na Roast 
& Grill Bistro
Váš oblíbený Express Grill změnil název a nově ho v obchodní pasáži  
v budově Filadelfie najdete jako Roast & Grill Bistro. Kromě populárních 
burgerů, pomalu pečených mas a vegetariánských jídel nabízí bistro  
i možnost objednat si chlazené polotovary na domácí vaření, pečení  
a grilovačky.

Aktuální nabídku polotovarů a denní menu naleznete na webových 
stránkách www.roastgrill.cz.

Budova Filadelfie

https://www.roastgrill.cz/
https://www.roastgrill.cz/
https://www.roastgrill.cz/
https://www.instagram.com/roastgrillcz/


Budova A

Navštivte pobočku 
MONETA Money 
Bank v novém 
designu 
Chystáte se ještě na dovolenou a potřebujete si vyměnit peníze nebo 
sjednat cestovní pojištění? Chcete si založit běžný účet nebo se poradit, jak 
nejlépe investovat své finanční prostředky? 

Nově MONETA Money Bank nabízí také služby stavební spořitelny, mezi 
něž patří například stavební spoření Kamarád a stavební spoření 55+, 
které získaly prestižní ocenění v renomované oborové soutěži Zlatá koruna 
2020.

Pobočku MONETA Money Bank najdete v budově centrály na adrese 
Vyskočilova 1442/1b (na rohu u lávky). Veškeré informace, včetně otevírací 
doby, kontaktu i plánku, jak se do pobočky dostanete, najdete zde. 

https://www.moneta.cz/pobocky/praha-4-vyskocilova-1442_1b-86007040
https://www.moneta.cz/
https://www.moneta.cz/
https://www.facebook.com/monetamoneybank
https://www.instagram.com/moneta_money_bank/
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