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Kyvadlová doprava během vánočního 
období a začátku roku 2018
Stejně jako každý rok, tak i letos dojde k úpravě fungování kyvadlové dopravy během 
vánočních svátků. Naše shuttle busy naposledy vyjedou v pátek 22. 12. 2017 a poté 
znovu v úterý 2. 1. 2018.

BB CENTRUM 
www.bbcentrum.cz

Předvánoční klavírní vystoupení  
v pasáži budovy FILADELFIE
V obchodní pasáži budovy FILADELFIE vám po dvě prosincové středy zpříjemní pobyt živé 
klavírní vystoupení a navodí tak tu správnou předvánoční atmosféru. 

 
Termíny vystoupení: 
13.12. a  20.12. 
Vždy od 11.00 do 14.00 hod.

Nadace O2 zve na vánoční trhy 
chráněných dílen
Těšit se můžete na více jak 20 stánků se zbožím s vánoční tématikou a také na něco dobrého 
na zub. Letošní novinkou trhů jsou kreativní dílničky, ve kterých si pod dohledem zkušených 
odborníků z  chráněných dílen budete moci vytvořit vánoční svícen, ozdobu z  korálků,  
papírové přáníčko či  svíčku s vybraným motivem. Zapojit se rozhodla i restaurace  
Perfect Canteen, která pro návštěvníky trhů přichystá vánoční menu.

Koupí zboží podpoříte zaměstnávání lidí se zdravotním postižením a sociálním  
znevýhodněním.

KDY: ve středu 13.12., 8–14 hod. 
KDE: O2 HUB a přilehlé zasedací místnosti 

FILADELFIE, obchodní pasáž 
www.bbcentrum.cz

Budova GAMMA 
www.nadaceO2.cz
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Předvánoční sešlost v SOMMELLERII
Ve čtvrtek 21.12. pro vás v prodejně SOMMELLERIE přichystali prodlouženou provozní dobu 
do 22.00 hod. Využijte příjemné atmosféry v pasáži FILADELFIE k vánočnímu zastavení s kolegy 
či přáteli a k malému posezení u vánočního stromečku. Těšit se můžete nejen na skvělé víno 
a pohoštění.

Prodloužené provozní doby mohou využít i ti z vás, kteří nestihli nakoupit všechny vánoční 
dárky. Dle vašeho přání vám naaranžují v prodejně například krásný dárkový koš. 

Vánoční jarmark v základní škole Elijáš
Křesťanská střední škola, základní škola a mateřská škola Elijáš zve na Vánoční jarmark.  
Přijďte strávit příjemné odpoledne hrami, povídáním i nákupem drobných dárků.  
Ve spolupráci s  Nadací Adra bude výtěžek jarmarku věnován Matyáši, který 
trpí mozkovou obrnou a epilepsií a potřeboval by osobní asistentku.

KDY: úterý 19. 12. , od 16.30 do 19.00 hod.

KOBE: Darujte zážitek
Prostřednictvím přednabité dárkové karty si vaše rodina, kamarádi nebo kolegové mohou 
užít pravý gurmánský zážitek v KOBE RESTAURANTS. Dárkovou kartu vám nabijí na libovolnou 
hodnotu a zabalí do dárkové obálky. Obdarovaný ji pak může využít ve všech restauracích 
KOBE a SUSHI NOODLES v České republice. Navíc získáte ke každému dobití bonus v podobě 
kreditu navíc.

Speciální akce: 
1.–10.12.: bonus 10% 
11.–20.12.: bonus 15% 
21.–24.12.: last minute bonus 20%

FILADELFIE 
www.sommellerie.cz

Budova Základní školy Elijáš 
www.elijas.cz

Budova BETA 
www.koberestaurants.cz

Energie a zdraví z Balance Club Brumlovka
Přemýšlíte nad tím, jak udělat na Vánoce radost svým blízkým? Balance Club Brumlovka nabízí 
vánoční dárek pro krásu těla i ducha! Zakupte vašim nejbližším dárek ve formě voucheru. 

Ten vám v Balance Clubu Brumlovka vystaví na:

•    členství
•    klasické i luxusní masáže
•    výživové poradenství
•    fyzioterapii
•    osobní tréninky

Budova BRUMLOVKA 
www.balanceclub.cz

https://www.facebook.com/sommellerie.cz/
https://www.facebook.com/KobePrague/
https://www.facebook.com/balanceclub/


Thajská restaurace KiinDi:  
Zastavte se pro dárkové poukázky
„Kiin” znamená jíst a „Di” znamená dobře. Název restaurace tedy v thajském jazyce znamená 
„dobře se najíst”, proto v  KiinDi servírují jen ty nejčerstvější suroviny, včetně exotických 
thajských bylin, a koření bez přidaných barviv či glutamátu sodného. Nově máte možnost 
v restauraci zakoupit dárkové poukázky v různých hodnotách: 

500 Kč + bonus 50 Kč 
1 000 Kč + bonus 100 Kč  
2 000 Kč + bonus v podobě sezónního bílého vína či Prosecca

Budova G 
www.kiin.cz

Vánoční vouchery pro muže  
od UROSANTÉ
I společnost Urosanté připravila možnost vánočního dárku v podobě voucheru. Obdarujete 
vaše nejbližší poukázkou jednoho z nabízených programů v libovolné hodnotě.

Pro objednání voucheru kontaktujte recepci na: recepce@urosante.cz,  
nebo tel.: 733 640 218 

Residence BB Centrum 
www.urosante.cz

Příprava na zimní radovánky  
s NIVOSPORT
Přijďte si prohlédnout nový sortiment do Nivosportu v budově Brumlovka a připravte se na 
nastávající zimní období. Vybírat můžete nově třeba i produkty od španělské značky EASSUN.
Při sportu není dobré zapomínat na bezpečnost, zvlášť u těch nejmenších. Nivosport pro  
zimní sporty doporučuje například dětské modely helmy APACHE. Lehká dětská lyžařská  
helma s chrániči má systém regulace velikosti a může tak růst společně s dítětem, díky vnitřní 
měkké části je velice pohodlná a skvěle sedí na hlavě. Je nabízena ve veselých neonových 
barvách – na výběr je růžová, oranžová, žlutá, zelená, fialová a modrá. Všechny barvy jsou  
na svahu skvěle vidět a dokáží tak napomáhat prevenci před kolizí s dalším lyžařem.

Budova Brumlovka 
www.nivosport.cz

Vánoční akce JK Jewels
Vyberte si z originálních a kvalitních šperků ruční výroby či hodinek a šperků renomovaných 
značek a získejte tak v rámci předvánoční akce 15% slevu.

Budova FILADELFIE 
www.jk.cz

https://www.facebook.com/KiindiThai/
https://www.facebook.com/Urosante/
https://www.facebook.com/nivosport.cz/
https://www.facebook.com/JKJewels.cz/


Pohodové Vánoce s dm
Advent a přípravy na Vánoce si každý vychutnáváme po svém. Někomu stačí dát si horký punč, 
někdo potřebuje domov provonět čerstvě upečeným vánočním cukrovím. Ta pravá vánoční 
atmosféra na sebe však nenechá dlouho čekat. Zkuste letos neponechat nic náhodě a začněte 
s předvánočními přípravami už teď. Vyhnete se tak všeobecnému shonu a zbyde vám více 
času na odpočinek. A jak na to? Jednoduše, v blízkém dm si můžete vybrat nejen ze široké 
nabídky dárkových balíčků, luxusních vůní a kosmetiky pro každého, ale i z vánočních ozdob 
a dekorací...

Budova FILADELFIE 
www.dm-drogeriemarkt.cz
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