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Zapište si do kalendáře 
aneb Nenechte si ujít
V jarních i letních měsících je v BB Centru skutečně živo, a tak by bylo škoda 
Vás s našimi plány neseznámit předem. Tak tady taková malá ochutnávka. 

Sledujte naše webové nebo facebookové stránky, kde o akcích 
budeme informovat podrobněji.

BB Centrum 
www.bbcentrum.cz

 

Výstava retro 
a moderní 
kanceláře 

v budově ALPHA
Coworkingové místo pro netradiční 

porady, nebo jen tak k posezení. 
 

KDY: 23. 3. – 30. 6. 2017 
od 8.00 do 18.00 hod. 

(všední dny)

BB C CUP 2017 
17. ročník oblíbeného turnaje 

v malé kopané pro naše nájemce, 
bližší informace na e-mailu: 

nela.kadlecova@passerinvest.cz 
 

KDY: 16. 6. 2017 
od 8.00 do 15.00 hod.

Festival Open 
House 2017

Během jednoho víkendu můžete 
navštívit veřejnosti běžně 

nepřístupné budovy.  
V BB Centru otevíráme terasu 

budovy FILADELFIE 
a Společenské centrum BETHANY. 

 
KDY: 13. – 14. 5. 2017 

od 10.00 do 17.00 hod.

Koncert 
v Baarově parku 
Tentokrát nás navštíví No Name, 
Děda Mládek Illegal Band a Hana 
Zagorová s kapelou. Je se na co 

těšit! 
 

KDY: 22. 6. 2017 
od 17.00 do 22.00 hod.

Dětský den 
v Baarově 

parku a parku 
Brumlovka 

Odpoledne pro nejmenší plné 
zábavných aktivit a soutěží o ceny. 

 
KDY: 1. 6. 2017 

od 13.00 do 18.00 hod.

Kinobus 
u ZŠ Elijáš 

(v blízkosti Baarova 
parku) 

Už 3. rokem děláme radost 
milovníkům filmů, a tak i letos 

zabrousí Kinobus k nám 
do BB Centra. 

KDY: 14. – 17. 8. 2017 
promítá se vždy po setmění
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BB C CUP se opět blíží a je tedy 
čas začít trénovat
KDY: pátek 16. 6. 2017 
KDE: FK Slavoj Vyšehrad, Mikuláše z Husi 1709/1, Praha 4

O tom, že BB Centrum není jenom o práci, ale že se zde umíme i bavit, svědčí už 
17. ročník oblíbeného turnaje v malé kopané s názvem BB C CUP. Turnaj je určen pro 
všechny sportovní nadšence (dámy i pány) z řad našich nájemců, kteří mají rádi výzvy 
a chtějí si zasoutěžit.

Organizátorem akce je developer areálu, PASSERINVEST GROUP, který se do hry také 
pravidelně zapojuje.

Zápisné pro celý tým je 2 000 Kč. Hlásit se můžete do 31. 5. 2017 
na e-mailu: nela.kadlecova@passerinvest.cz

 KAPACITA JE OMEZENA!

BB Centrum 
www.bbcentrum.cz

Lékárna BB Centrum: 
lékárenská kosmetika za zaváděcí ceny
Lékárna BB Centrum nabízí nově kosmetiku oblíbených lékárenských značek Avene, 
Ducray, A-derma a Klorane za zaváděcí ceny. Pokud se nechcete rozhodovat přímo 
na místě, zažádejte si o vzorečky a otestujte si vše až doma.

V blízké době lékárnu navštíví také dermoporadkyně, které Vám pomohou 
s výběrem přímo na míru, aktuální informace sledujte na facebookové stránce  
Lékárna BB Centrum.

Platit lze hotově, platebními kartami a vybranými poukázkami. 

Vím, co nakupuji: dmBio
Vyzkoušejte chutné bio produkty ve vysoké dm kvalitě a za dlouhodobě výhodné ceny.

A jaké jsou přednosti produktů dmBio? 

Máte jistotu, že v dmBio jsou obsažené jen ty správné přísady pocházející z ekologického 
zemědělství, které jsou pro Vás vybrané s láskou a pečlivostí. Nezapomíná se ani na Vaše 
speciální nároky, a proto v dm stále rozšiřují nabídku potravin vhodných při intolerancích 
(např. bezlepková dieta).

LÉKÁRNARESIDENCE BB CENTRUM 

Budova FILADELFIE 
www.dm-drogeriemarkt.cz
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