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Navštivte retrokancelář z 90. let
V rámci oslav 25 let firmy PASSERINVEST GROUP, a.s. jsme pro nájemce i širokou 
veřejnost připravili plně vybavenou a funkční kancelář ze začátku 90. let, kterou můžete 
hned vedle porovnat s moderní kanceláří dneška.

Zastavte se v přízemí budovy ALPHA (u autobusové zastávky Brumlovka, směr Michle) 
a cestujte v čase. Připomeňte si, jak vypadal v té době moderní počítač, jak pohodlné 
byly židle a co všechno nechybělo v kanceláři v 90. letech. Zkuste, jak komfortní je dnešní 
ergonomická židle, a s čím si vystačíme v kanceláři dnes. 

Kanceláře jsou volně přístupné každý pracovní den od 8.00 do 18.00 hod., a to až do 
konce června. Díky Wi-Fi připojení a dalšímu vybavení je ideální využít prostor např. 
jako coworkingové místo nebo si zde zpestřit týmovou poradu.

Budova ALPHA 
www.bbcentrum.cz

Balance Club Brumlovka slaví 10 let 
a slaví pohybem!
KDY: sobota 8. 4. 2017 od 9.00 do 18.00 hod. 
KDE: prostory klubu 
CENA: členové klubu ZDARMA, hosté 300 Kč/osoba

Balance Club Brumlovka Vás zve na 10. výročí klubu, které oslaví jak jinak než pohybem! 
Vyzkoušejte lekce TRX, jógu, STRONG by Zumba, nebo si jen tak odpočiňte v saunovém 
světě, u bazénu či na terase v japonském stylu. Čekat na Vás bude i doprovodný program 
ve formě fotokoutku, občerstvení, nebo líčení. Vaší aktivitou přispějete na charitativní 
sbírku, která Vám bude blíže představena na začátku celého dne.

Revitalizace BUDOVY A na Vyskočilově ulici
V nebližší dnech bude zahájena kompletní revitalizace BUDOVY A, která se nachází přímo 
u autobusové zastávky Brumlovka (směr Budějovická). V první etapě se budova vyklidí 
a poté budou zahájeny venkovní práce. V tomto období dojde k zúžení chodníku, nicméně 
snahou je co nejméně zatížit přilehlé veřejné plochy. Revitalizace bude probíhat  
v průběhu celého roku a po jejím dokončení (květen 2018) se budete moci těšit  
na moderní podobu budovy a nové služby v samém centru BB Centra.

Budova BRUMLOVKA 
www.balanceclub.cz

Budova A 
www.bbcentrum.cz
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Nadace O2: 
Velikonoční trhy, které pomáhají 
KDY: středa 12. 4. 2017 od 8.00 do 14.00 hod. 
KDE: budova GAMMA, O2 HUB a přilehlé prostory

Nadace O2 Vás zve na každoroční velikonoční trhy chráněných dílen. Těšit se můžete na 
stánky se zbožím s velikonoční tématikou, ale také např. na terapeutické dílny Portus 
Praha či na něco na zub od Fair Made. Novinkou letošních trhů je kreativní worskhop, 
který si přichystalo Centrum J. J. Pestalozziho. U jejich stánku si pod dohledem zkušených 
odborníků z chráněné dílny budete moci voskem namalovat vlastní vajíčko, a to si 
následně odnést. Koupí zboží podpoříte zaměstnávání lidí se zdravotním postižením 
a sociálním znevýhodněním. 

Budova GAMMA 
www.nadaceO2.cz

Už jste vyzkoušeli 
BB CENTRUM CARPOOLING?
Jak jste si již mohli přečíst v minulém vydání eReview, od únor funguje zde v BB Centru 
nová služba, tzv. CARPOOLING. 

CARPOOLING je způsob dopravy, kdy řidič vozu nabízí dalším cestujícím spolujízdu, 
ideální pro pravidelné cesty do práce či zpět domů. Důležitým předpokladem je fakt, že 
obě zúčastněné strany mají zájem dopravit se v určitý smluvený čas na společné místo. 
Vhodný je především pro ty z Vás, kdo dojíždíte do BB Centra z větší vzdálenosti 
a rádi byste snížili náklady na cestování, další nespornou výhodou je fakt, že 
carpooling je ekologicky šetrný.

Zaregistrujte se na carpooling.bbcentrum.cz a přečtěte si více informací o této nové 
službě.

POZVÁNKA NA POHODOVÉ JARNÍ 
ODPOLEDNE
KDY: pátek 21. 4. 2017 od 13.00 do 17.00 hod. 
KDE: UPRAVENÁ ČÁST LESOPARKU V MICHELSKÉM LESE za hotelem NOSÁL, 
            cca 500 m od stanice metra ROZTYLY (linka C)

Přijďte s dětmi strávit příjemné aktivní odpoledne plné zábavy do nedalekého 
Michelského lesa. Vyzkoušejte, jak se chodí po slackline, hraje golf frisbee nebo závodí 
v pytli. Všichni jsou vítáni.

V případě nepříznivého počasí se akce nekoná.

BB CENTRUM 
carpooling.bbcentrum.cz

www.areal-interlovu.cz
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