11
2016

Studium Bible s RADIMEM PASSEREM
Nejste lhostejní k tomu, co se kolem nás děje? Zajímají Vás biblická témata? Právě v Bibli
lze k současným událostem i k událostem blízké budoucnosti nalézt řadu odkazů
a poselství. Radim Passer pro Vás připravuje jedinečný seminář – studium biblické
prorocké knihy Zjevení. Tato kniha byla inspirována Bohem a napsána pro všechny lidi
žijící od 19. století do současnosti. Seminář je určen i pro začátečníky – všechna témata
budou vykládána přístupnou formou srozumitelnou všem.
Studium bude probíhat od 28. 11. každé pondělí v 17.30 hod. v omezeném počtu
maximálně 12 lidí.
Pokud máte o seminář zájem, napište na e-mail: jana.dudova@passerinvest.cz

Benefiční večer s JAROSLAVEM DUŠKEM
KDY: 30. 11. 2016 od 19.00 hod.
KDE: Společenské centrum BETHANY, Za Brumlovkou 1519/4, Praha 4
Známý český filmový a divadelní herec Jaroslav Dušek zavítá koncem tohoto měsíce
do BB Centra. Těšit se můžete na improvizovaný rozhovor nejen v duchu známých Čtyř
dohod, ale i na další témata jako je výchova dětí apod. Večerem bude provázet Jitka
Kudláčková Mlynarčík, česká designérka šperků a zakladatelka šperkařské firmy JK Jewels.
Výtěžek z celé akce bude věnován občanskému sdružení Adventor na podporu
komunity lidí postižených autismem, které Jaroslav Dušek dlouhodobě podporuje.
Lístky jsou k dispozici na prodejně JK Jewels v obchodní pasáži budovy FILADELFIE
každý všední den od 10.00 do 19.30 hod.

(Foto ČTK)

Budova FILADELFIE
www.jk.cz

POZVÁNKA: Vánoční trhy, které pomáhají
KDY: 14. 12. 2016 od 8.00 do 14.00 hod.
KDE: budova GAMMA, O2 HUB a přilehlé prostory
Nadace O2 Vás srdečně zve na každoroční Vánoční trhy chráněných dílen, které se již
tradičně uskuteční v lobby budovy GAMMA. Těšit se můžete na víc jak 20 stánků se zbožím
s vánoční tématikou a také na něco dobrého na zub. Dalším programem je například
sváteční líčení kosmetikou Kiehl‘s a Urban Decay nebo balení dárků od společnosti
Giftissimo a nakonec se můžete nechat vyfotit od FotoŠkoda. Tu správnou vánoční
atmosféru navodí koncert partnerské organizace Elpida, která pomáhá seniorům se
začleněním do společnosti.
Budova GAMMA
www.nadaceO2.cz
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O2 HUB Kavárna: inspirativní prostor
pod taktovkou Perfect Canteen
V nedávné době byla po rekonstrukci znovu otevřena kavárna v lobby budovy GAMMA.
Kavárna je přístupná pro veřejnost a mimo jiné slouží také jako tzv. coworkingový
prostor pro setkávání, relaxaci, ale i práci, workshopy apod.
V útulném interiéru O2 HUB Kavárny Vám obsluha připraví kvalitní kávu Nespresso
v mnoha variacích a filtrovanou kávu české pražírny Double shot. V podzimních
plískanicích je ideální káva s hřejivými příchutěmi (např. perník nebo karamel).
Celoročně tu dostanete osvěžující domácí limonády a cukrářský sortiment vlastní výroby
(příležitostně také raw dezerty a dezerty bez lepku a rafinovaného cukru a laktózy) nebo
několik druhů panini, qurrito a také oblíbený tradiční párek v rohlíku.
Budova GAMMA
www.perfectcanteen.cz

BOMTON BRUMLOVKA:
10% SLEVA pro nájemce BB Centra
Studio BOMTON BRUMLOVKA pro Vás jako pozornost připravilo 10% slevu na veškeré
poskytované služby a produkty. Stačí se na recepci napoprvé prokázat zaměstnaneckou
kartou firmy sídlící v areálu BB Centra a pro příští návštěvu bude již s touto výhodou
počítáno. Slevu můžete využít např. na manikúru, pedikúru, kosmetiku, kadeřnické
služby a další.
Budova BRUMLOVKA
www.bomton.cz

UniCredit Leasing: pořiďte si roční vůz
Opel Insignia s výhodným financováním
Mimořádná NABÍDKA FINANCOVÁNÍ S NÍZKÝM ÚROKEM pro nájemce BB Centra
Nabídka platí pro: Opel Insignia HB Edition 2,0 CDTI 140k
Termín: do vyprodání zásob. Pospěšte si, vozy rychle mizí.
Měsíční splátka vč. pojištění: 7 599 Kč vč. DPH
Počet měsíčních splátek: 59, 60. splátka navýšená
V případě zájmu pište na e-mail: naprodej.praha@unicreditleasing.cz
Budova FILADELFIE
www.unicreditleasing.cz
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