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Do babího léta

Bezpečně do školy 30. a 31. srpna

Poslední prázdninový víkend budou moci děti prožít v areálu nákupního Centra Černý Most, kde bude pro ně připravena spousta
soutěží o zajímavé ceny. Hlavním motem celé akce je bezpečnost dětí při cestě do školy. Vedle dopravní výchovy si budou moci
vyzkoušet např. simulátor nárazu (účinnost bezpečnostních pásů při nárazu vozidla), s policií, jak funguje radar a dechová zkouška.
Školáci si zasoutěží se záchranáři a své znalosti si budou moci prověřit při testech bezpečnosti silničního provozu. Bezpečné
cestování dětí budou demonstrovat ukázky sedaček firmy CHICCO a dětských cyklistických přileb. Připraveny jsou rozhovory se
zajímavými lidmi a autogramiády.

Hopsááá do školy 31. srpna a 1. září

Skákání na trampolíně na parkovišti A. Skákání zdarma po předložení jakéhokoli paragonu z prodejny v CČM. Trampolína bude v
provozu od 10.00 do 19.00.

Autogramiáda 6. září

Lída Formanová, olympijská šampiónka v běhu na lyžích, dále aerobic show za účasti svěřenců Radky a Davida Hufových, mistrů
světa v aerobiku.

Olympijský den v neděli 28. září

Česká olympijská, a.s. ve spolupráci s Centrem Černý Most připravila na neděli 28. září Olympijský den v CČM. V prostorách
nákupního centra proběhne autogramiáda úspěšných olympioniků, setkání s představiteli Českého olympijského výboru a instalována
bude výstava olympijského vybavení našich sportovců. A co by to bylo za oslavu sportu, kdyby neproběhly také ukázky některých
atraktivních disciplín a další sportovně umělecká vystoupení. Bližší informace před akcí získáte na www.centrumcernymost.cz.

Ať už patříte k aktivním sportovcům, nebo jen k pasivním pozorovatelům, nenechte si Olympijský den v CČM ujít!

Novinky v nákupním Centru Černý Most

Salamander

V pasáži nákupního centra naleznete v srpnu otevřenou prodejnu světoznámé značky Salamander.

Nová kavárna Cofferight

Možnost příjemného občerstvení v pasáži nákupního centra je v kavárně Cofferight s mnoha druhy nápojů. Kromě širokého výběru kávy
si tu můžete dát horkou čokoládu, džus nebo speciální limonády z čerstvého ovoce (banánů, jahod apod.). Nákupní CČM vás srdečně
zve k návštěvě.

KFC a italská a řecká kuchyně

Naproti hypermarketu Globus probíhají přípravy na rozšíření nabídky občerstvení. Nové gastronomické provozy budou KFC a
gastronomická jednotka s nabídkou italské a řecké kuchyně.

Rekonstrukce prodejen Steilmann a Kara Slovakia
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Doufáme, že jejich nová podoba se vám bude líbit.


