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KINOBUS opět v BB Centru
KDY: 15. - 18. 8. 2016, po setmění - přibližně kolem 21.00 hod. 
KDE: před Křesťanskou základní školou Elijáš (ul. u Michelské školy)  

Všichni milovníci filmů a letních kin k tomu se mohou těšit na tzv. Kinobus, který v srpnu 
zavítá také do BB Centra. V prostorách před Křesťanskou základní školou Elijáš v ulici  
u Michelské školy na hranici Baarova parku se budou promítat 3 zahraniční filmy  
a 1 český snímek s názvem„Vybíjená“ podle stejnojmenné předlohy Michala Viewegha.  
Všichni jste srdečně vítáni! VSTUP NA AKCI JE VOLNÝ! 
 
PROGRAM KINOBUSU:
15. 8. – Nikdy není pozdě 
16. 8. – Ant-Man 
17. 8. – Vybíjená 
18. 8. – Muž na laně

BB Centrum má nový 
CHODNÍK A PŘECHOD PRO CHODCE  
Společnost PASSERINVEST GROUP, developer BB Centra, se pro Vás neustále snaží 
zlepšovat a modernizovat areál tak, aby se Vám se zde líbilo. V poslední době jste si 
mohli povšimnout například nového přechodu přes komunikaci Michelská a chodníku 
v ulici Baarova. Věříme, že tyto změny vítáte a bude se Vám zde pohybovat zase o něco 
pohodlněji a bezpečněji. 

 

Mateřská škola Elijáš:  
POSLEDNÍ VOLNÁ MÍSTA
Hledáte školku s individuální péčí v malém kolektivu a laskavým přístupem? Chcete své 
dítě vychovávat ke zdravému životnímu stylu a rozvíjet jeho matematické myšlení  
a tvořivost? Křesťanská mateřská škola Elijáš nabízí pro nový školní rok 2016/17  
poslední volná místa pro děti ve věku 3-6 let.

Rodiče, kteří dosud nenašli vhodnou školku pro své dítě, mohou kontaktovat vedoucí 
učitelku Ilonu Semrádovou na tel. č. 606 823 780 či e-mailu: ilona.semradova@elijas.cz.  

ŠKOLNÉ ČINÍ 4 000 KČ/MĚSÍC.

Společenské centrum BETHANY  
www.mselijas.cz
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POZVÁNKA na BRUMLOVKA TENIS CUP
KDY:     Neděle 31. 7. 2016 od 9.00 hod.
KDE:     Tenisové kurty LTC 1927 Praha – Michle 
               Vyskočilova 944/6, Praha 4 (vchod z ul. Hodonínská)
CENA: 300 Kč, členové Balance Clubu Brumlovka zdarma

Balance Club Brumlovka pořádá již 8. ročník deblového tenisového turnaje, který  
je určen pro neregistrované hráče. Užijte si sportovní den plný napínavých tenisových 
klání a pohodové atmosféry. V případě zájmu se hlaste na e-mailové adrese:  
vaclav.cerny@passerinvest.cz. Vítězové získají hodnotné ceny. Během celé akce  
je zajištěno občerstvení.

MOMENTO:  
Vyhrajte „KRÁLOVSKÝ OBĚD“ 
Během letošních prázdnin mohou návštěvníci restaurací MOMENTO ALPHA a DELTA 
SOUTĚŽIT o „královský oběd“ pro 2 osoby připravený přímo samotným šéfkuchařem 
Martinem Jiskrou, který je nositelem četných ocenění v oblasti gastronomie a autor 
několika kuchařských knih.  K účasti v soutěži stačí dát vědět, jak Vám v MOMENTU 
chutnalo, a to prostřednictvím dotazníkového formuláře ve stojanech AskNow 
umístěných u východu každé z restaurací.
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JK Jitka Kudláčková slaví 25 let  
a rozdává 25 hodnotných cen
Česká rodinná šperkařská firma - JK Jitka Kudláčková společně se svými zákazníky  
a partnery oslavuje letos 25 let. Při této výjimečné příležitosti vyhlásila soutěž  
o 25 atraktivních cen v celkové hodnotě kolem 400 000 Kč.  Každý zákazník, který  
se rozhodne nakoupit či zrealizovat zakázku v období od 1. 7. do 30. 9. 2016, získá  
za každých překročených 5 000 Kč kupón do slosování. Hlavní cenou je přívěsek Zlatý 
anděl s diamanty v hodnotě 66 550 Kč. Samotné slosování proběhne v pondělí  
17. 10. 2016. Více informací najdete na webových stránkách.

Budova FILADELFIE 
www.jk.cz

Budova DELTA a ALPHA
www.imomento.cz

Budova BRUMLOVKA  
www.balanceclub.cz
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