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Oslava i zábava v nejdelším dni 
v roce, to je PASSERFEST
KDY: čtvrtek 22. 6. 2017 od 17.00 do 22.00 hod. 
KDE: Baarův park (mezi ulicemi Baarova a Želetavská), Praha 4

PASSERINVEST GROUP slaví 25 let od svého založení a rádi bychom takové výročí 
oslavili společně s Vámi, a to tradičním koncertem v Baarově parku.

Jelikož si myslíme, že čtvrtstoletí si už zaslouží trochu pozornosti, rozhodli jsme se 
koncertování oproti předchozím ročníkům o něco rozšířit. Věříme, že každý si najde to své. 

PROGRAM:
17.30 Děda Mládek Illegal Band
19.00 Hana Zagorová a Boom Band Jiřího Dvořáka
20.30 No Name
21.55 Překvapení

Další doprovodné akce: grilování, fotokoutek ve stylu 90. let…

Vstup na akci je VOLNÝ!

Den otevřených dveří v BB Centru
KDY: čtvrtek 22. 6. 2017 od 11.00 do 18.00 hod. 

V rámci oslav 25 let otevíráme veřejnosti některé z budov BB Centra. Na místě  
Vám budou k dispozici průvodci, kteří Vás rádi vybranými místy provedou.

Budova G (Michelská 1552/58) 
     –  jedinečná zahrada ve vnitrobloku

Budova DELTA (Za Brumlovkou 1559/5) 
      – nádherná střešní terasa

Budova FILADELFIE (Želetavská 1525/1) 
      – výhled na Prahu z terasy v 18. patře

Budova ALPHA (Vyskočilova 1461/2a) 
       – retro a moderní kancelář v lobby 
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NOVINKA v BB Centru: 
KOBE FUSION RESTAURANT
Místo, kde se rodí pravé umění gastronomie.

Koncem června otevře síť restaurací KOBE RESTAURANTS už 9. provozovnu, a to právě 
zde v BB Centru - v budově BETA (v prostorách dřívějšího supermarketu Albert).

A na co se můžete těšit?

- masové speciality včetně proslulého masa KOBE
- sushi a asijské speciality
- týdenní a polední nabídka
- otevřená kuchyně
- sezónní venkovní zahrádka
- 150 míst k sezení vč. zahrádky
- možnost zabalení jídla s sebou
- roznáška jídla v rámci areálu BB Centra po dohodě

OTEVÍRACÍ DOBA:

PO – NE:           11.00 - 23.00 hod. 
Kontakt:           +420 733 123 643

ADAMS BARBERSHOP: 
Vykročte do léta perfektně upraveni
Chcete vypadat skvěle před nadcházejícím létem? V Adams Barbershop Vám poradí 
a upraví vlasy a vousy přesně tak, jak to bude vyhovovat Vám. A pokud nestíháte zaskočit  
do salónu, využijte služby „Stylová pohotovost“ a Adams Barbershop přijede 
kamkoliv za Vámi (Praha a okolí).

Rezervovat místo si můžete na odkazu adams-barbershop.reservio.com/zeletavska  
nebo na telefonním čísle +420 777 008 561.

Budova BETA 
www.koberestaurants.cz

Budova FILADELFIE 
www.adams-barbershop.cz
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