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KINOBUS opět v BB Centru
KDY: 14. - 17. 8. 2017, po setmění - přibližně kolem 21.00 hod.*
KDE: před Křesťanskou základní školou Elijáš (ul. u Michelské školy)
Milovníci filmů a letních kin se mohou těšit na Kinobus, který v srpnu opět zavítá
do BB Centra. V prostorách před Křesťanskou základní školou Elijáš v ulici u Michelské školy
na hranici Baarova parku se budou po 4 večery promítat zahraniční i české snímky.
Všichni jste srdečně zváni!
*V případě silného deště se promítání nekoná.
PROGRAM KINOBUSU:
14. 8. – Zootropolis
15. 8. – Všechno nebo nic
16. 8. – Špunti na vodě
17. 8. – Polina
VSTUP NA AKCI JE VOLNÝ!

BB Centrum
www.bbcentrum.cz

EXPRESS GRILL: Nový koncept
společnosti EXPRESS DELI
Domácí čerstvé pokrmy připravené kuchaři na grilu přímo před očima hostů.
Denně nové menu s masovým burgerem, zeleninou z grilu, šťavnatým plátkem masa
s kupou čerstvé zeleniny a příloh. K tomu všemu limonáda a třešnička na dortu - ručně
dělané dortíky.
Původní produkty tj. sendviče, ciabatty, wrapy a saláty jsou stále v denní nabídce.
Na své si přijdou vegetariáni i hosté se speciálními dietními požadavky.
OTEVÍRACÍ DOBA:
PO – ČT: 10.00 – 16.00 hod.
PÁ: 10.00 – 15. 00 hod.
Budova FILADELFIE
www.expressdeli.cz
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KOBE FUSION RESTAURANT:
Steak, Grill, Sushi
Na začátku července byla v budově BETA otevřena nová pobočka sítě KOBE RESTAURANTS.
Pokrmy se tady připravují z prvotřídních surovin, zajít můžete nejen na steaky a burgery,
ale také na sushi a další 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 BB Centra po dohodě

OTEVÍRACÍ DOBA:
PO – NE: 11.00 - 23.00 hod.
Rezervujte si svůj stůl na tel. č.: +420 222 232 134
Budova BETA
www.koberestaurants.cz

Spolek MARANATHA Vás zve na DEN
PRO RODINU
KDY: 12. 8. 2017 od 14.00 do 18.00 hod.
KDE: Ovocný trh – Pochod pro rodinu (14.00 až 15.00 hod.)
Kampa – Odpoledne pro rodinu (15.00 až 18.00 hod.)
Maranatha z.s. je i letos partnerem akce s názvem Den pro rodinu, která se bude konat
v sobotu 12. 8. 2017. Program začíná v 14.00 hod. pochodem z Ovocného trhu přes Karlův
most směrem na Kampu a pokračuje od 15.00 hod. v parku Kampa, kde bude bohatý
doprovodný program pro celou rodinu (koncert, soutěže, cukrová vata, skákací hrady
apod.)
VSTUP A ATRAKCE JSOU ZDARMA!
MARANATHA
www.denprorodinu.eu

dm drogerie markt: Ve jménu přírody
Stále více lidí upřednostňuje přírodní kosmetiku. A není divu! V dm proto nyní nabízí ještě
pestřejší škálu produktů bez chemických přísad. Ať už hledáte řasenku, která bude šetrná
k Vašim očím, nebo tělové mléko, které nezatíží pokožku, v dm si z více než 560 produktů
přírodní kosmetiky vyberete pro sebe i svou rodinu.
Budova FILADELFIE
www.dm-drogeriemarkt.cz
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