
Obsah čísla

 

Každý den s nákupním i zábavním CČM

Novinky v nákupním Centru Černý Most

V pondělí 29. září byly v pasáži naproti hypermarketu Globus otevřeny nové gastronomické provozovny: rychlé
občerstvení KFC s tradiční nabídkou kuřecích dobrot a restaurace Oáza, nabízející speciality řecké a italské kuchyně.

Přes léto byl úspěšně vyzkoušen u infostánku v pasáži nákupního centra veřejný informační terminál, který zde naleznete trvale.

Maxiautodráha nekončí

Vzhledem k velkému zájmu bude maxiautodráha v pasáži nákupního centra i nadále k dispozici. Každý si může okusit pocity
závodníků Formule l a to za pouhých deset korun za čtyřminutovou jízdu. Pokračovat budou také rychlostní soutěže o zajímavé ceny.

Zábavné odpoledne v dětském koutku

V sobotu 18. října pořádá dětský koutek Time Out zábavné odpoledne v pasáži nákupního centra. Od 14 do 17 hod. si můžete s dětmi
přijít zasoutěžit o pěkné ceny, namalovat si obrázek nebo něco pěkného vymodelovat. Další zábavná odpoledne se budou konat 15.
listopadu a 20. prosince.

Happy Day je úterý

Zábavní centrum Černý Most připravuje pro své zákazníky speciální akci "Happy Day je v úterý , která bude probíhat i v podzimních
měsících. To znamená, že každé úterý můžete využít při návštěvě zábavního centra balíček zlevněných vstupenek, slev, dárků a
bonusů, mimo jiné zahrnující zlevněné vstupenky do multikina Village Cinemas, vstupné do sportovního centra Factory Pro či slevy na
mobilní telefony v obchodě Phone Land. Zábavní centrum tak vychází vstříc svým zákazníkům a nabízí jim možnost, jak příjemně strávit
volný čas zábavou, sportem, nakupováním a při dobrém jídle v některé z gastronomických provozoven. Upozorňujeme, že dětský
koutek u Factory Pro poskytuje nyní své služby zdarma.

Produktové noviny

Nejúplnější informace o dění v celém komplexu CČM poskytují jednou za měsíc produktové noviny. Vycházejí jako příloha v denním
tisku. Nejbližší vydání produktových novin najdete 16. října v deníku Blesk.
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Křest CD alba Hynka Tomma

Městská část Praha 14 společně s CČM vás zvou v sobotu 18. října od 14 hod. na křest debutního CD alba TOBĚ - VÁM zpěváka
Hynka Tomma z Černého Mostu. Album společně pokřtí v centrální části pasáže nákupního centra starosta Prahy 14 ing. Miroslav
Froněk a Otakar Brousek ml. Moderovat bude Petr Jančařík, jako hosté zazpívají dvojčata Marie.


