
NEDIVOČ
Těšíme se na koncerty, kde budeme 
moci všichni svobodně dýchat!
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Doba rozkladu odpadků v přírodě:

Papír Plasty Hliníkové 
plechovky

Baterie Úsporné 
žárovky

a zářivky

Papírový odpad

5 měsíců

Plechovky od nápojů

15 let

PET lahev

100 let

Baterie

200-500 let

Sklo

tisíce let

Banánová slupka

5 měsíců

Cigaretový nedopalek

15 let

Žvýkačka

50 let

Dětské pleny

500 let

Doposud mohli využít zákazníci k ukládání směsného odpadu koše rozmístěné po 
pasáži. Tyto koše jsou pracovníky úklidu vytříděny do separátních nádob podle 
druhu odpadu.

Novinkou bude náš EKO koutek u hlavního vstupu do Géčka, kde mohou malí 
i velcí zákazníci nejen vytřídit odpad vzniklý u nás v Géčku, ale nádoby využít i pro 
třídění baterií, nebo spořivých žárovek a lineárních zářivek, které mohou přinést
ze svého domova. 

Pojďme se společnými silami zasadit o to, aby byl svět ještě v pořádku. 

DEN ZEMĚ – 22. 4. 2021

Mezi novinkami, které pro Vás v Géčku 
chystáme, je i náš EKO koutek 
s možností třídění odpadu. 
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SOUTĚŽ 
Znáte putovní kamínky?

pro Vaše pohodlí v Géčku…

I my jsme se za Nákupní centrum Géčko Ostrava zapojili. 
Naše kolekce kamínků můžete najít kdekoli v okolí Géčka. 
Sledujte naše sociální sítě! Najdete tam informace, kde 
byly kamínky vypuštěny do světa. Pokud kamínek najdete, 
vyměňte jej buď za vlastní putovní kamínek, nebo si ho 
nechejte jen tak pro radost. 

PŘIPRAVILI JSME SI PRO TY NEJLEPŠÍ FANOUŠKY ODMĚNY:
Za 5 Géčko kamínků Vás obdarujeme dárkovým poukazem 
v hodnotě 200 Kč a dárkovým předmětem. Kamínky, 
které nám musíte předat, opět poté pustíme do světa 
a budou putovat dále! Odměnu je možné vyzvednout 
pouze každou středu od 9:00 do 18:00 na správě centra 
NC Géčko. Soutěž není časově omezená, protože kamínky 
jsou věčné… Grin-Wink

Pravidelně pro Vás měníme aranžmá fotokoutku 
tak, abyste si při Vaší návštěvě Géčka mohli pořídit 
originální foto památku.

Stačí jen vstoupit a vyfotit se na Váš mobilní telefon. 
Náš samoobslužný fotokoutek je přístupný každý 
den po celou otevírací dobu Géčka.

Možná jste si všimli barevné jednotky kousek od hlavního 
vstupu do Géčka.

Trpělivě čekáme na zlepšení epidemiologické situace, 
abychom mohli tuto hernu věnovanou dětem otevřít. 
Ústředním prvkem bude pohyblivá podlaha a barevné 
sedací vaky k pohodlí Vás všech.

V prostorách před toaletami na Vás čeká stěna plná 
úložných boxů. Všimli jste si, že některé boxy jsou 
tak velké, že pojmou i celý nákupní vozík? 

Pokud jste si již nakoupili v Globusu, můžete svůj 
nákup zamknout i s košíkem a pohodlně pokračovat 
v nákupu v Géčku. 

Doba rozkladu odpadků v přírodě:

Papír Plasty Hliníkové 
plechovky

Baterie Úsporné 
žárovky

a zářivky

Papírový odpad

5 měsíců

Plechovky od nápojů

15 let

PET lahev

100 let

Baterie

200-500 let

Sklo

tisíce let

Banánová slupka

5 měsíců

Cigaretový nedopalek

15 let

Žvýkačka

50 let

Dětské pleny

500 let
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Rozhovor s kapelou

NEDIVOČ

Nedivoč je ostravská kapela skvělých 
muzikantů a hlavně kamarádů.
Nedivoč hrají a nedivočí. Své písničky 
zpívají česky a někdy i slovensky. Hrají 
vesele, smutně, sladce i hořce, prostě 
příběhy, které všichni ze života znají. 
Jak sami říkají: „Nechceme si na nic 
hrát a do ničeho se stylizovat. Pros-
tě tak, jak to z nás jde, tak to taky 
cítíme, a tak se nám to líbí. A navíc 
v hudbě, stejně jako v životě, jsou 
závody, které už zkrátka neběžíme.”

O hudebních začátcích a tvorbě os-
travské kapely s typicky ostravským 
názvem Nedivoč jsme si povídali 
s frontmanem kapely Sváťou Tulejem.

JSI RODÁK Z OSTRAVY? 
Ano, jsem ostravák jak poleno.

JAKÝ JE TVŮJ VZTAH K MUZICE, JSI 
TYPICKÉ MUZIKANTSKÉ DÍTĚ NEBO 
SAMOUK?
S muzikou jsem vyrůstal, jako v pod-
statě většina lidí, které znám. Abych 
mohl balit holky někde u ohýnku na 
táboře, chtěl jsem se naučit hrát na 
kytaru. To se mi bohužel dodnes pořád-
ně nepovedlo, proto mám kolem sebe 
tolik výborných kytaristů :). Samozřejmě 

…když hvězdy stoupají vzhůru!!!

foto: Petr Kiška
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jsem měl k muzice vždycky vztah. Celá 
má rodina je muzikantská a za dob ko-
munismu se muzikou živili. Já jsem vždy 
tíhnul spíše ke sportu a v životě by mě 
nenapadlo, že se dá muzikou, při mém 
skromném talentu taky živit. A to se mi 
v téhle době taky potvrzuje :).

JAK VLASTNĚ KAPELA NEDIVOČ 
VZNIKLA?
Všichni jsme dlouholetí kamarádi muz-
ikanti. Už dříve jsme hráli společně 
v různých hudebních projektech, ale 
v téhle sestavě nikdy, tak to bylo 
zapotřebí vyzkoušet i v téhle kombinaci. 

TAKŽE JAK PŘESNĚ DLOUHO NEDIVOČ 
EXISTUJE?
Kapela vznikla v roce 2018… myslím, ten-
krát jsme začínali ve větším obsazení 
a celou desku jsme nahráli s šestým 
členem, perkusistou Kubou Kupčíkem. 
Dnes už hrajeme v pěti a trochu se i poz-
měnila sestava muzikantů. Od nového 
roku jsou členové kapely Vojta Šňupárek 
(el. kytara), Pavel Sotoniak (klávesy), 
Janko Smíchovič (basová kytara), Jen-
ny Krompolc (bicí), no a zpěv a akus-
tická kytara já. 

KDYŽ SE SKLÁDÁ KAPELA, MUSÍ MÍT 
VŠICHNI ČLENOVÉ STEJNÝ HUDEBNÍ 
VKUS A NEBO SE PROSTĚ JEN SLOŽÍ 
Z JEDNOTLIVÝCH INSTRUMENTŮ?
Většina z nás poslouchá podobnou 
hudbu, nebo spíš máme rádi zvuk 
živých nástrojů a podle toho jsme taky 
postavili kapelu. Aranže písniček se vždy 
tvoří tak, aby se stejně daly zahrát na 
koncertech, jako jsou nahrány na de-
sce. V tom jsme možná oproti dnešním 
trendům hraní trošku staromódní. Zak-
ládáme si na tom, a je pro nás důležité 
ctít to zásadní z muzikantského řemes-

la, umět hrát na hudební nástroje naži-
vo, a ne pustit to z nějaké nahrané stopy 
z počítače. 

KDO SKLÁDÁ MUZIKU A PÍŠE TEXTY?
Na první desce to byl z velké míry Jirka 
Krhut, ale společně s ním přiložili ruku 
k dílu i textaři Radovan Šťastný a Michal 
Pivovar (manžel slovenské zpěvačky 
Katky Koščové) svou prvotinou ZVERY. 
Nejstarší písní na desce je píseň ŽE SI, 
kde je spoluautorem Adam Parma z leg-
endární ostravské funky kapely Kuličky 
štěstí.
U druhé desky, kterou chystáme, jsem ve 
většině případů autorem já, ale myslím, 
že se přidají nějakými kousky i ostatní 
členové. V poslední době je plodným 
autorem náš kytarista Vojta Šnupárek, 
který společně s vynikajícím zpěvákem 
a našim společným kamarádem Mario 
Šeparovičem, nedávno vydali skvělou 
desku. Na jejich desce se hráčsky i pro-
dukčně podílel právě náš nový klávesák 
Pavel Sotoniak. Třeba se poštěstí a Voj-
ta s Pavlem donesou i něco, co se bude 
žánrově hodit více k nám. 

KDE ZKOUŠÍTE?
Máme v centru Ostravy krásnou novou 
zkušebničku, která má opravdu, snad 
poprvé ze všech zkušeben, vysněné para- 
metry. Jak útulností, tak zvukem. Je 
to místo, kde se cítíme opravdu dobře 
a doufejme, že i tohle bude pro nás in-
spirací.

CO POVAŽUJEŠ ZA VÁŠ NEJVĚTŠÍ 
ÚSPĚCH?
Úspěch je relativní pojem. Hodně nám 
k tomu, že je o nás více slyšet, pomo-
hl režisér našeho prvního klipu Vláďa 
Skórka, který v současné době režíru-
je hodně populární internetový seriál 
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“Skoro na mizině” ostravského divadla 
Mír. A samozřejmě Štěpán Kozub, který 
hrál v našich klipech a druhý také sám 
režíroval. Bez jejich pomoci bychom ani 
zdaleka nebyli tam, kam jsme se dodnes 
dostali.

A KAM JSTE SE TEDY AŽ DOSTALI?
Dostali jsme se do pár rádií. Když se 
dneska potkám s kamarády, které jsem 
dlouho neviděl, často slýchávám: „Sly-
šel jsem vás hrát v rádiu, to už jste 
slavní, co?“ Přiznám se, že to tak vůbec 
nevnímám a rozhodně máme do slávy 
ještě daleko. 

A AŽ BUDETE SLAVNÍ, JAK TO BUDE 
VYPADAT? 
Jsem moc rád, že pokud uděláme os-
travský koncert, je vždy vyprodáno. 
Tímto zdravím naši ostravské fanoušky! 
Až to tak bude při každém koncer-
tu v každém koutku republiky, potom 
možná začneme být trošku slavní. 

SVÁŤO, TEĎ JE PŘECE JEN TAK TROCHU 
JINÁ DOBA, NA ČEM TEĎ S KAPELOU 
PRACUJETE?
Rozhodně máme na čem pracovat, i když 
v dnešní době se toho v podstatě moc 
dělat nedá. Aspoň pravidelně zdravíme 
fanoušky na sociálních sítích, což je fajn, 
ale s muzikou to moc nesouvisí. Jsme 
muzikanti, raději bychom hráli. Máme za 
sebou také pár online koncertů.

JAK VELKÝ VLIV MÁ NA VÁS SOUČASNÝ 
STAV PANDEMIE KORONAVIRU?
Dopad covidu? Co k tomu říct, asi bych 
stejně nic nového, co už nebylo za 
ten poslední rok všemi umělci řečeno, 
neřekl. Veselé to není, ale aspoň máme 
čas pracovat na nových písničkách. 
Těšíme se na živé koncertování 

a rozhodně nezahálíme s plánováním 
budoucnosti kapely. Budeme vydávat 
novou desku, a s tím budou spojené 
i nové klipy atd.

PROTOŽE JSME NÁKUPNÍ CENTRUM, 
NEDÁ SE NEZEPTAT, JAKÝ JE TVŮJ 
VZTAH K NÁKUPŮM? 
Nejsem zrovna na nákupech v obchoďá-
ku závislý. Většinou se nechám strhnout 
spíše k nákupu jídla. Jdu pro pár kousků 
pečiva a něco malého k snídani a od-
jíždím domů pomalu náklaďákem :). 
Né, opravdu je to tak, že jsem si vůbec 
neuvědomoval, jak mi v dnešní době 
e-shopů bude chybět si něco vybírat fy-
zicky, podívat se na to, osahat si, vzít si 
to do ruky, vyzkoušet. Myslím, že tyhle 
pocity virtuální obchod nahradit nikdy 
nemůže. Takže si vlastně myslím, že až 
se znovu všechny obchody otevřou, 
skočím si k vám určitě nakoupit a určitě 
si to i užiju…což bych teda v době minulé 
nikdy, jako klasický chlap, neřekl :).

CO BYS RÁD POPŘÁL ČTENÁŘŮM 
NAŠEHO MAGAZÍNU?
Za kapelu Nedivoč přeji všem, co nejry-
chlejší návrat zpět do normálna, abyste 
co nejrychleji měli šanci zapomenout na 
“den kdy se svět zastavil”, a aby už byl 
co nejdříve za námi i “den kdy se svět 
opět rozběhl”!!! Moc se těšíme, až vás 
zase co nejvíce uvidíme před pódiem 
a nejlépe tak, abyste mohli svobodně 
dýchat.

@nedivoc

kapela Nedivoč

www.nedivoc.cz

facebook-square Instagram

YOUTUBE-SQUARE

edge



VÍCE BODŮ, 
VYŠŠÍ SLEVA
Předložte při nákupu v období od 08. 04. do 05. 05. 2021 svou active beauty kartu 
a na vaše bodové konto se automaticky přičtou extra body. 
Nelze kombinovat s produktovými kupony a eKupony.

Platí na nákup v obvyklém počtu výrobků pro jednu domácnost. Změna vyhrazena, za tiskové chyby neručíme.
Sbírání a uplatnění bodů se nevztahuje na nákup dárkových a předplacených karet, vratné obaly, na počáteční kojeneckou
mléčnou výživu dle zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, a na potraviny pro zvláštní lékařské účely dle nařízení
Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 2016/128. 

 *  Nevztahuje se na vlhčené ubrousky.
 **  Nevztahuje se na vánoční balíčky a vícekusová balení.
 *  Nevztahuje se na vlhčené ubrousky.
 **  Nevztahuje se na vánoční balíčky a vícekusová balení.

30x
VÍCE BODŮ

Za nákup 
2 a více ks 
produktů

Za nákup 
2 a více ks 
produktů

Za nákup 
2 a více ks dětské 
kosmetiky značky*

Za nákup 
2 a více ks produktů 
na čištění pleti nebo 
péči o pleť značky**

Za nákup 
2 a více ks 
produktů

Za nákup 
2 a více ks 
produktů

Za nákup 
2 a více ks 
produktů

Za nákup 
2 a více ks 
produktů
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Zdravíme vás
 kamarádi! 

Jsme vaši průvodci 
světem Géčka. 
Já jsem Šery.

A já jsem Gery. 
Jsem chytřejší a 

krásnější z nás dvou.

A já zase odskáču 
tu největší dřinu…

Dezinfekcí nešetříme, 
všechny viry vyděsíme! 
 I blechy v psím kožichu!

Čumáky i tlamičky 

musíme mít zakryté, 

i když nás z toh
o

 bolí fousky.

Ještěže tu nemáme myši, 
s těmi zamlženými brýlemi 

bys je nechytl…

Stát! 
Drž se ode mě alespoň 

2 metry!

Ty jsi na mě jako na cizí. 
Chtěl jsem se jen podívat, 

co sis nakoupil.

Jak jsme zatočili s bacilyGERY a ŠERY
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Najdi schované předmětyGéčko dětem

Zvládneš doplnit 
správné chybějící ovoce 

do tabulky?



www.petcenter.cz /petcenter.cz   /petcentercz

STOP PARAZITŮM!
Kapky • Obojky • Spreje 

S výběrem 
rádi poradíme. 
Najdete nás 
naproti  dětské 
herně. Těšíme 
se na vás!

KOUPÁNÍ? DÍKY, 
PŘÍŠTĚ RADĚJI 

ANTIPARAZITIKA!

INZERCE_78x115.indd   1INZERCE_78x115.indd   1 30.03.2021   13:0030.03.2021   13:00
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Láska
z pasáže
Když se řekne „pracuji v nákupním centru“ 
všichni si představíme prodavačky, někteří 
možná jeho vedení. Ostražitější si uvědomu-
jí, že potkávají i členy ostrahy nebo uklízeče. 
A právě v řadách posledních dvou profesí vy-
kvetla v našem Géčku láska. 

Člen ostrahy centra, pan Petr H., pracuje 
v Géčku od února roku 2019. Původně začínal 
jako pracovník ostrahy na pasáži. Postupně 
se vypracoval na pozici ostrahy na velíně. 
Zde se sleduje řízení technologických sys-
témů centra, zejména ve vazbě na zabez-
pečení a požární ochranu centra. K jeho 

Nákupní centrum je místo, kde 
nakupujeme, využíváme různých služeb 
nebo občas jen relaxujeme. Je to ale
i místo, které se pro některé lidi může
stát osudovým.

povinnostem patří sledování kamer a vyhod-
nocování vyplývajících situací.

Paní Vira K. pracuje v úklidové společnosti 
v Géčku také od jara 2019. Pro svou pečlivost 
a pracovitost se brzy stala nepostradatelnou 
pro udržení vysoké kvality standardu úklidu. 
Paní Vira je původem z Ukrajiny, a tak prvotně 
pracovala jako řada jejích krajanek na pra-
covní vízum. A jak už jistě tušíte, právě mezi 
Petrem H. a Virou K. přeskočila jiskra. Více 
o jejich práci, životě v cizině a seznámení se 
dozvíte z našeho rozhovoru.

ze zákulisí Géčka
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Odkud pocházíte, Petře?
Petr: Jsem rodilý Porubák. Moje původní 
rodina pochází sice z Českých Budějovic, 
ale já jsem se narodil v nemocnici v Os-
travě-Zábřehu. Tady jsem chodil do školy 
a kromě montáží v zahraničí zde žiji celý svůj 
život. 

Jaké profese jste vykonával, než jste začal 
pracovat v Géčku? 
Petr: Řadu let jsem měl vlastní firmu na 
správu a údržbu bytového fondu. V době, kdy 
se firmě nejlépe dařilo, jsem zaměstnával 11 
lidí, což byla velká odpovědnost. Postupem 
času byla v této službě tak velká konkurence 
a tak velký tlak na ceny, že jsem v roce 2014 
musel propustit své zaměstnance. V obo-
ru jsem dále podnikal už jen jako živnostník 
a v roce 2018 jsem i ze zdravotních důvodů 
toto podnikání ukončil. 

Jaký je rozdíl mezi pasážníkem a ostrahou 
velína centra? 
Petr: Rozdíl je to obrovský. Jako pasážník 
jsem v průměru nachodil 16 km denně. Byl 
jsem mnohem více ve styku se zákazníky 
i s personálem centra. Měl jsem mnohem 
větší sociální kontakt. Jako pracovník velína 
jsem ve své práci poměrně izolovaný a dění 
na pasáži vnímám skrz monitory kamer. 

Je pro Vás těžké udržet pozornost 
a vyhodnocovat situace vyčtené 
z kamerového systému? 
Petr: Záleží vždy na konkrétní situaci, jak 
moc je naléhavá. Vždy je důležitá rychlá spo-
lupráce s pasážníkem. Jde o naše společné 
řešení problému. K tomu nám samozřejmě 
pomáhají vysílačky, díky kterým jsme v neus-
tálém spojení. Za běžného provozu je situace 
přehledná a snadno řešitelná, ale oříškem jsou 
pro nás marketingové akce, hlavně ty pro děti. 

Co konkrétně nejvíc řešíte při 
marketingových  akcích?
Petr: Nejčastěji hledáme maminky ztra-
ceným dětem. Problém je ve chvíli, kdy dítě-
ti není ještě rozumět, protože je moc malé 

nebo pláče. Tam potom musí pasážník mít 
i dostatek kapesníků nebo navigovat děti na 
toalety. Ale zatím jsme vždy dokázali mamin-
ku najít. Na opačné straně musíme řešit 
i drobné krádeže v obchodních jednotkách 
nebo mezi zákazníky na pasáži. To bývá velmi 
nepříjemné a psychicky náročné. Někdy nás 
povedení zlodějíčci napadnou nebo poplivají. 
V tom je práce na velíně bezpečnější.

Jak bojujete proti únavě např. při noční 
směně? 
Petr: Já mám výhodu v tom, že nedokážu us-
nout v sedě. Samozřejmě za takovou noční 
vypiju i pět šálků kávy. Noční směna ale není 
tak opuštěná, jak by se zdálo. V průběhu 
noci probíhá rozvoz tisku a zásobování něk-
terých jednotek, případně mohou probíhat 
i práce v obchodních jednotkách. Nejvíce 
práce máme na parkovišti, kde se pohybuje 
řada lidí i po zavření centra. Občas tu máme 
závody mladých řidičů, které láká např. volná 
zasněžená plocha. Díky kamerám na park-
ovišti se nám už takto podařilo zadržet i ce-
lostátně hledanou osobu. 

Jak jste se seznámili s Virou? 
Petr: No samozřejmě v práci. Vira tu byla 
poprvé na 3 měsíce a jelikož tu byla sama 
a neuměla česky, potřebovala spřízněnou 
duši. Já jsem měl ruštinu 5 let ve škole, a tak 
bylo pro mě vcelku zajímavé jazyk oprášit, 
a mohli jsme komunikovat. No a 1. května, na 
volný den, jsme měli s Virou první společné 
rande v Ostravě. Vira po třech měsících mu-
sela odjet zpět na Ukrajinu. Původní záměr 
byl takový, že po dalších 3 měsících přijede 
zpět, ale agentura, která ji zde zaměstnávala 
jí vyřídila vízum až po 6 měsících. Po celou 
dobu jsme byli denně v kontaktu, takže když 
Vira přijela, na nic jsem nečekal a požádal 
jsem ji o ruku. Pak bylo vše rychlé a už 14. pro-
since byla svatba. 

Viro, jak ubíhal Váš život na Ukrajině? 
Vira: Na Ukrajině jsem se narodila a žila na 
malém městě 80 km od Kyjeva. Ve svých 19 le- 
tech jsem se vdala a brzy po svatbě se mi 
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narodil syn. Jelikož to je mé jediné dítě, času 
věnovaný jemu a péči o rodinu jsem věnova-
la řadu let. Když syn povyrostl, s manželem 
jsme se rozešli a já začala pracovat v Kyje-
vě jako pokladní. Denní dojíždění bylo dost 
náročné. Státní autobusy jsou dost drahé 
a jezdí málo často, a tak jsem využívala 
ježdění malými mikrobusy, kde nás bylo čas-
to víc než sedadel. V roce 2018 jsem poprvé 
přijela pracovat do České republiky.

Jak na vás Česká republika poprvé 
zapůsobila? 
Vira: Poprvé jsem přijela na auto-
busové nádraží do Brna. Neumě-
la jsem česky, měla jsem spoustu 
zavazadel a vůbec jsem nevědě-
la jak pokračovat dál. Naštěstí 
mi obratem pomohl starší pár. 
Oba se se mnou dokázali dom-
luvit rusky, odvedli mě k prode-
jně jízdenek a dokonce mě do-
provodili až k autobusu. To bylo 
velmi milé. 

Jste tu vdaná a žijete zde již více 
než jeden rok. Jak se tímto kro-
kem změnil Váš život? 
Vira: No v první řadě jsem se zam-
ilovala. Neuměla jsem si představit, 
co všechno nás čeká, pokud se vez-
meme. Kvůli tomu, že jsem cizinka bylo 
naše rozhodování o manželství asi rychlejší 
a překotnější, než kdybych byla Češka. Žá-
dost o ruku po 10 měsících naší známosti 
není zase tak ukvapená. Můj muž se mno-
hem lépe orientoval ve všech jednáních 
s úřady a tím ze mě sejmul stres, který s vy-
řizováním souvisí. Tím, že jsem se vdala, jsem 
samozřejmě získala český pas. Jsme jako 
každý jiný pár, který řeší své dospělé děti, 
společnou domácnost a koníčky. Právě teď 
nás těší společné zařizování nového bytu.   
 
A jaké jsou Vaše společné koníčky?   
Vira: Máme rádi společné procházky. Mně se 
líbí, jak se lidé starají o zahrádky, balkóny, 
mám ráda parky a květiny. Sama si teď 
v novém bytě balkonové květiny moc užívám. 

Petr: Společnou máme lásku k hudbě. Vira 
ráda zpívá. Také se spolu rádi díváme na 
starší české filmy s Menšíkem nebo s Jiřinou 
Bohdalovou. Viry nejzamilovanější je pohád-
ka Tři oříšky pro Popelku.
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Jak se nezbláznit…

Pravidelně se hýbejte – Nepodceňujte sílu čerstvého vzduchu a vyjděte na procházku. 
Důležité je zvolit správnou obuv, která bude provázet vaše kroky na jarní rozbředlé půdě. 
Efektivnost chůze můžete podpořit i holemi k provozování Nordic Walkingu. 
Obuv, hole - CCC, SPORTISIMO

Ukliďte si šatník – Vytřiďte oblečení podle vzoru – co nosím nechám, poškozené opravím, 
nepadnoucí a definitivně poškozené dám pryč. Třetí skupinu dejte do kontejneru na textil 
a odměňte se nákupem několika nových, trendy kousků. 
Trendy kousky – ORSAY, NEW YORKER, TAKKO, TRIOLA 

Pečujte o sebe – Dopřejte své pleti potřebnou péči, dejte svěží vzhled Vašim nehtům 
a nezapomeňte na notnou dávku vitamínů, které po zimních měsících tolik potřebujeme.
Vitamíny - DM DROGERIE MARKT, kosmetický salón - YVES ROCHER, péče o ruce – NAILS 
CENTER, péče o oči – OPTIKA LUNETTES

Kvalitně jezte a pijte – Nepodceňujte používání oprýskaného nádobí. Uvolňující škodliviny 
znehodnotí Váš pokrm a čaj z rozbitého hrnku také nebude chutnat nejlépe. Užijte si vaření 
s kvalitním vybavením a odměňte se při nákupu dobrou kávou. 
Vybavení kuchyně – BANQUET, dobrá káva – LÍVANCOVNA, pro hladovce – GUTY

Zaměstnejte mozek – Dobrá kniha i řešení rébusů či křížovek zaměstná Váš mozek, abyste 
neměli čas na špatné myšlenky. Nečtěte dokola stále stejné tituly a zkuste nového autora.
Knihy – KNIHKUPECTVÍ DOBROVSKÝ, Křížovky a jiné – GGT Tabák 

Hýčkejte se – Hýčkat se můžeme nejen sami, ale i vzájemně se svým partnerem. Probuďte 
s jarem svou fantazii a vneste čerstvý vítr do Vašeho intimního života.
Partnerské hýčkání – EROTIC CITY, DM DROGERIE MARKET

Inspirujte se energií Vašich dětí – Nehlídejte své děti! Staňte se jejich parťáky a společný 
čas si užijte! Hrajte si, tvořte a objevujte svět, budete překvapeni, jak Vás to nabije energií.  
Hry, hračky – BAMBULE, materiál k tvoření – PEPCO

Připravte zahradu na novou sezónu – Ještě nějaký čas prožijeme ve zvláštním režimu. Věnu-
jme ho svým zahradám a balkonům. Tato práce má velké terapeutické účinky.
Specialista na zahrady – MOUNTFIELD

Pořiďte si mazlíčka – Omezili jste kontakt s kamarády na virtuální setkání, ale chybí Vám 
blízkost někoho živého? Pořiďte si mazlíčka. Navštívit můžete jeden z největších útulků
v Třebovicích. 
Vše pro Vaše mazlíčky – PET CENTER  

Udělejte si radost – Pokud vše zvládáte i přes aktuální situaci, je čas se za to odměnit. 
Pořiďte si nový šperk, kryt na telefon nebo třeba nové rádio!
Pro radost – QUICK TIME, CORADIA, PLANEO ELEKTRO
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Součástí objektu je:
Hypermarket Globus
Restaurace a kavárna Globus
Dětský koutek Hello
Levné knihy
Purtex
Lékárna Dr. Max
V&D Víno a destiláty
WIO Móda
ZOO Panda

SAM 73
s´Oliver, Lerros, LEE, Wrangler
Geco Tabák
Květiny KLIA
Květiny Karafa
Směnárna Cash Point
Eiffel Optic
Čaje Oxalis
Generali Česká Pojišťovna
Kadeřnictví

Lina Nails
Čistírna Penguin 
Space Mobil

Retail Park Poruba:
Burger King
Jysk
Super ZOO
Kärcher
Canis 
Würth

NÁKUPNÍ CENTRUM Po–Ne 9.00–20.00

HYPERMARKET GLOBUS Po–Ne 7.30–20.30

ČERPACÍ STANICE Po–Ne 7.30–20.30

SAMOOBSLUŽNÉ TANKOVÁNÍ Po–Ne NONSTOP

MYCÍ LINKA Po–Ne 7.30–20.30

Géčko pod lupou…
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� SERVISNÍ ZÁZEMÍ

PRODEJNÍ JEDNOTKY GÉČKO

NEOBSAZENÉ JEDNOTKY GÉČKO

HERNÍ A ODPOČINKOVÁ ZÓNA

TOALETY
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