
NIKOLA OGRODNÍKOVÁ
Má první olympiáda byla skvělá!

Uvnitř magazínu: Když hvězdy stoupají vzhůru  /  Géčko rodina  /  Hraj si s námi
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PODZIM 2021
Slavíme s Globusem 25 let!
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Podzim 

plný slev!



Připravujeme a oslavujeme

9. 9.  15:00 – 18:00 Karikaturisté v Globusu

10. 9.  15:00 – 18:00 Klauni z Balónkova v Globusu

 12:00 – 18:00 Mountfield-Hyundai Roadshow 2021

  Předváděcí jízdy, soutěže, zábava, občerstvení, prezentace Essox

11. 9.  10:00 – 17:00 Skákací atrakce, závodní nafukovací dráha

  Tvořivé dílničky a zábavní program se SVČ Korunka 

  Inline a skate se Swanky Ostrava 

  Yves Rocher, DM drogerie – promo stánek

 13:00 – 15:00 Klaun Hopsalín, BANDA DEL CAFFÉ – živá hudba

 16:30 Slavnostní krájení dortu z cukrářství Globus

 10:00 – 17:00 Moderuje Jan Gavelčík s Rádiem Čas

  Program pro celou rodinu – 

  Pivovary Koníček, Nachmelená opice a Beskydský pivovárek  

  Stánek s občerstvením Globus

 8.00 – 18.00 Mountfield-Hyundai Roadshow 2021

  Předváděcí jízdy, soutěže, zábava, 

  občerstvení, prezentace Essox

11.-12. 9. 9:00 – 20:00 Víkend slev v Géčku

  Triola Styling Day – welcome drink, služby vizážistky ZDARMA

12. 9.  15:00 – 17:00 Kolo štěstí v Globusu

Hodnotné ceny zahrnují: Ceny od Hypermarketu Globus a nájemců shopzóny

  Poukazy do Géčka – 50 x 200 Kč a 10 x 500 Kč

  Ceny od Banquet, CCC, Coradia, DM drogerie,    

  Knihkupectví Dobrovský, Lívancovna, Orsay, Takko, 

  Triola, Yves Rocher 

Každý den se můžete potkat s našimi maskoty Gerym a Šerym.

VENKOVNÍ PROGRAM

VNITŘNÍ PROGRAM

SLAVÍME S GLOBUSEM 25 LET!
9.–12. 9. 2021



10. 9. 12:00 – 18:00   |   11. 9. 8:00 – 18:00

MOUNTFIELD – HYUNDAI ROADSHOW

Přijďte si na Mountfield - Hyundai Roadshow vyzkoušet nejnovější modely SUV Hyundai! Zkuste si jízdu na 
WRC simulátoru nebo s RC modelem závodní Hyundai i20. Vemte děti na unikátní skákací hrad Hyundai   

a ochutnejte občerstvení prémiové kvality vyráběné v Česku.
Zasoutěžte si s námi o elektrokolo MTF, elektrokoloběžku nebo zapůjčení vozu Hyundai na celý týden!

Na programu se podílí



176x250mm CCC The Big Break kids AW21 CZ.indd   1176x250mm CCC The Big Break kids AW21 CZ.indd   1 13.08.2021   10:37:2113.08.2021   10:37:21
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Připravujeme

VYZVEDNĚTE SI U NÁS SVÉ ZÁSILKY

DÁRKOVÉ POUKAZY GÉČKA

Víte, že si u nás můžete vyzvednout své balíčky od různých doručovacích společností? 
Pošlete si svou zásilku do Géčka a při vyzvednutí navštivte naše nákupní centrum. 

Někdy je opravdu těžké vybrat ten správný dárek.
Vyvarujte se špatně zvolenému dárku a vsaďte na jistotu! 
Darujte dárkový poukaz Géčko. 

V nominální hodnotě 200 Kč, 500 Kč a 1.000 Kč k zakoupení 
v AAA Valuty. 
Darujte radost svým blízkým!

říjen
Sobota 16. 10. 2021 
od 14:00

Odpolední program, který potěší nejen malé kluky.

Požárník SAM v Géčku

listopad
Sobota 20. 11. 2021

od 14:00
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Nikolo, věnovala jste se sportu už od dětst-
ví. Kdy jste se rozhodla, že atletika bude vaše 
životní cesta?
Rodiče mě vedli ke sportu už od mala. Snažili 
se mi ukázat, co život nabízí. Táta mě brával 
na Čokoládové tretry (závod v běhu pro děti 
do 11 let, konaný v předvečer Zlaté tretry 
v Ostravě), a tam nastal zlomový moment, 
kdy naši přemýšleli o tom, zda mě dají na at-
letiku nebo na tenis. No a atletika zvítězila. 

Následně jsem začala chodit na sportovní 
školu do Ostravy – Poruby. Jako mladší 
žákyně jsem měla možnost zkusit hodně dis-
ciplín. Díky tomu jsem se rozhodla pro sedmi-
boj. Po absolvování gymnázia už jsem věděla, 
že půjdu cestou oštěpu. 

Co vše jste musela obětovat své úspěšné ka-
riéře?
Neměla jsem tolik času na své kamarády. 
Cestovala jsem na různá soustředění, ale 
i přesto jsem se snažila na ně čas najít. Jako 
mladá jsem chodila do barů, na diskotéky, ale 
vzhledem k tomu, že jsme měli víceméně sko-
ro každý víkend závody, tak to také moc nešlo 

skloubit. Cesta profesionálního sportu tak-
hle nefunguje. Sportování je náročnější, jsme 
stále ve své bublině, nevídáme často rodiny 
a býváme neustále pryč. Některá přátelství 
jsem musela ukončit, protože už tam přestalo 
to spojení být.

Málo z nás si asi umí představit, jaké je to 
házet oštěpem. Můžete našim zákazníkům 
přiblížit, jak se dá taková disciplína trénovat?
Hod oštěpem je hodně složitá disciplína, pro-
tože to není jenom o tom vzít ten klacek, jak 
tomu všichni říkají, a hodit ho co nejdál, cho-
dit jenom do posilovny a být silný. O tom to 
opravdu není. 

Nejdůležitější je technika a vnímání celého 
těla a prostoru. Je těžké se naučit zvládat 
rychlost rozběhu a spojit to s technikou, aby 
se ke konci člověk ocitl v té nejlepší možné 
poloze. Na to má ani ne půl vteřiny, aby se to 
vše dohromady sešlo. Trvá to několik let, než 
se to vytříbí k úplně nejlepší formě. I po 10 le-
tech si myslím, že stále nemám nejideálnější 
techniku. Cestu a svůj styl si pořád hledám. 
Každým rokem se snažím zlepšovat detaily.

NIKOLA
OGRODNÍKOVÁ

…když hvězdy stoupají vzhůru!!! 

Nikola Ogrodníková je česká oštěpařka, která 

nás reprezentovala na Letních olympijských 

hrách v Tokiu o letošních prázdninách. Za 

sebou má již mnoho sportovních úspěchů. 

Dříve se věnovala sedmiboji, od roku 2011 

se začala specializovat na hod oštěpem. 

Nyní trénuje ve skupině pod vedením Jana 

Železného. fo
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Kolik času musíte věnovat trénování a kde 
nyní trénujete?
Kvůli tréninkovým podmínkám a finanční 
stránce jsem se přestěhovala do Prahy. V Os-
travě není žádné sportovní centrum. Jinak 
bych odsud asi nikdy neodešla. 

Teď trénuju v Praze na Dukle a tam mám veške-
rý servis. V sezóně máme trénink pětkrát týd-
ně – ráno a odpoledne. Tak jak chodí lidi do 
práce, tak my chodíme na trénink.

Nyní trénujete ve skupině Jana Železného, 
legendy českého oštěpu. Na svém kontě 
máte už několik medailí. Která je pro Vás nej- 
cennější?
Jednu bronzovou mám z juniorského vícebo-
je (2008) a ta cennější je z Mistrovství Evropy 
2018, kde jsem získala stříbro. To jsou moje 
dva úspěchy, jak v té začínající kariéře, tak 
i v té pokročilejší.  Více si samozřejmě vážím 
té stříbrné z Evropy.

Závodně sportovat je velká dřina. Určitě si 
musíte hlídat jídelníček. Dodržujete zdravou 
životosprávu? 
Určitě nejsem dobrý příklad pro mládež. Já 
jsem hodně specifický případ, protože jsem 
se narodila už tak trošku jiná. Od mala jsem 
měla svalnaté nohy i ruce. Jsem od přírody 
dobrý typ pro sport. Takže jsem se nemusela 
tolik na ty buchty na břiše, co mi všichni chválí, 
nadřít. Co se týče stravy, jeden rok, když jsem 
se věnovala víceboji, jsem si stravu hlídala. 
Trenér říkal, že jsem pro víceboj tlustá. Asi po 
týdnu jsem to vzdala, protože jsem hrozně 
hladověla. 

Nějak jsem se těmi léty naučila jíst to, co mé 
tělo zrovna chce a potřebuje. Když mám chuť 
na bramborák, tak si ho prostě dám. A jím 
hodně sladké. Sama jsem zvědavá, kdy přijde 
ten rok, kdy se to začne lámat a budu kynout. 
Při tréninku jím hodně, můžu sníst cokoli.  
Důležitá je stavba jídelníčku. Kdybych chodila 
každý den do mekáče, tak to svalům rozhod-
ně neprospívá. Snažím se jíst hodně masa 
a zeleniny.

Pocházíte z Ostravy. Zůstala jste našemu 
městu stále věrná a vracíte se sem? 
Když jsem se stěhovala do Prahy, slíbila jsem 

své babičce, že každý víkend budu jezdit do 
Ostravy. Jenomže s tréninky to moc dobře 
nejde. Byla jsem ráda, že mám občas vol-
ný víkend jen pro sebe a můžu být v Praze, 
a nemusím nikde cestovat. Cestování je nej-
větší zabiják odpočinku. Takže se sem vracím 
většinou až po sezóně. Letos se snažím jezdit 
více, protože mi to hrozně pomáhá v psychice. 
Jezdíme již několik let na tři měsíce trénovat 
do jižní Afriky, kde jsme pořád spolu v jedné 
bublině. A mě tam hrozně chybí zdejší přátelé 
a rodina. Proto se sem snažím vracet aspoň 
pětkrát za rok. Vždycky když přejíždím hranici 
od Olomouce směrem do Ostravy, strašně se 
těším. Morava je se mnou spojená.
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Když tedy tak často cestujete po světě, kde 
se Vám nejvíce líbilo? Dokážete si představit, 
že v budoucnu v cizině „zakotvíte“?
Musím se přiznat, že mě cizina vždy velmi 
lákala. Můj sen byl žít někde v Itálii nebo ve 
Francii. Když tam jedeme na závody, tak je to 
pro mne plus v hlavě a v psychice. V jižní Afri-
ce se mi také líbí, ale je to hodně daleko. Mám 
ráda místa, kde je teplo a moře. 

S věkem si člověk uvědomuje, že kamarády 
a rodinu mu nikdo nikdy nenahradí. To je věc, 
která člověka přibrzdí, a zůstane v tom kraji, 
kde vyrůstal. Já se chci vrátit na Moravu.

V roce 2018 jste se stala Atletem roku. Změni-
lo se pro vás s tímto oceněním něco? 
Mediálně mě více zvali na akce a dělala jsem 
hodně rozhovorů. Pro mne to bylo hlavně 
osobní ocenění. Ten rok jsem si splnila takový 
menší sen. Celou sezónu jsem měla krásné 
výkony. Za to jsem hodně vděčná, že se mi 
to povedlo. Někdy se stává, že člověk celou 
sezónu nic nehodí, a pak uspěje na velkém 
závodu.  Pro mne byl celý rok 2018 plynulý, 
každý závod, kde jsem přijela, tak jsem vyhrá-
la, nebo byla do třetího místa. A ještě jsem 
hodila kvalitní výkon. Byl to velmi krásný pocit.

Bavíme se jen o sportu, ale jsou i jiné koníčky, 
kterým se věnujete? 
Úplně nejvíc mě baví trávit čas s lidmi 
a s přáteli. Ráda čtu, nově jsem začala dělat 
freediving, to mne teď hodně baví. Také se 
věnuji golfu, ale jen v té jižní Africe. Ráda 
vařím a peču, tyhle věci jsou pro mě balzám 
na duši. Odpočinu si u toho.

Nikolo, co Vy a móda? Nakupujete ráda? 
Máte své oblíbené obchody?
Když jsem v zahraničí, vždy si snažím přivézt 
nějaký kus oblečení, který neseženu u nás. 
Oblíbenou značku nemám. Dívám se na to, 
jestli se mi to líbí, jestli mi to sluší a jak se 
v tom cítím, to je to nejdůležitější. 

Ráda se oblékám a miluju šaty a k tomu teni-
sky. Když letíme na závody, tak všichni jezdí 
ve sportovním. Já jezdím v šatech a džísce. 
Většinu času trávím na stadionu v dresu, ale 
já se chci oblékat hezky a cítit se jako žena 
alespoň na tu cestu.

Právě jste se vrátila z olympijských her 
v Tokiu. Jaké to ve Vás zanechalo dojmy?
Má první olympiáda za mne byla skvělá. 
Čekala jsem to horší. Tím, jakou dobu nyní 
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VĚDECKÁ INOVACE
LET VÝZKUMU V BOTANICE
A MOŘSKÉ BIOTECHNOLOGII  TKVÍ 
V SRDCI NAŠEHO ROSTLINNÉHO ELIXÍRU25

SÍLA ZEMĚ & OCEÁNU
PRO ZÁŘIVOU 
A POSÍLENOU PLEŤ

OKYSLIČUJÍCÍ LICHOŘEŘIŠNICE(1)

+
ANTIOXIDAČNÍ MOŘSKÁ ŘASA(1)

(1)  Testy in vitro.

-200 Kč

na 1 péči o obličej

v našem kosmetickém salonu.

Nabídka platí do 30. 11. 2021 v kosmetickém salonu 

Yves Rocher v Géčku.

yves-rocher.cz
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prožíváme, tak nás strašili různými opatřeními. 
Z vesnice jsme sice nikam nemohli a museli 
jsme nosit neustále roušky. Trochu to narušilo 
týmového ducha v Českém týmu. Lidé se ne- 
sdružovali tolik, jako normálně, protože měli 
před závodem a nechtěli riskovat. 
Co se týče mého závodu, tak jsem stále ještě 
zklamaná. Vnitřně se s tím dost peru, a snažím 
se najít cestu, jak to přehodnotit a mít jinačí 
úhel pohledu. Kdybych hodila málo, tak to 
druhý den pustím z hlavy. Ale já ten pokus 
hodila a viděla jsem, že jsem ten limit, který 
by mě kvalifikoval, dala. A já přešlápla, to je 
pro mě strašné. Je to blbá shoda náhod. Nej-
de mi to zatím pustit z hlavy. 

Na olympiádu jsem jela s tím, že kvalifikací 
rozhodně postoupím. I s trenérem jsem na 
místě řešila, co budeme před finále trénovat. 
Vůbec jsem s tím nepočítala. A pak se to sta-
lo. Zatím je to blbá emoce, s kterou si moc 
nevím rady. 

Máte z Japonska nějaký netradiční zážitek? 
Japonci jsou hrozně milí a obětaví a jde na 
nich vidět velká pokora. Stále se třeba uklání. 
Když jsme jeli v autobuse, tak nám mávali 
i lidé z ulice. 

Jsou ale strašně nepořádní. Na ubytování 
nám vůbec neuklízeli, musely jsme si s hol-
kami půjčit mop a vysavač a uklidit si samy. 
To mne překvapilo. 

Postele byly super, spalo se mi tam velmi 
dobře. Měli jsme vlastní matrace z olympij- 
ského výboru. Tím, že jsem v Top týmu, tak 
jsem tuto matraci na míru dostala již rok 
dopředu domů. Celý rok jsem na ní spala. 
Takže když jsem přijela do vesnice, čeka-
la tam na mne matrace, kterou mám doma. 
Spánek je pro nás hodně důležitý.

A závěrem velmi předčasná otázka – až jed-
nou skončíte se sportem, víte, čemu byste se 
chtěla věnovat? 
Pořád zjišťuji, co by mne bavilo. Ráda bych 
pracovala s lidmi a dětmi. Jako žena bych se 
chtěla věnovat rodině, to je pro mne hodně 
důležitá věc v životě. Úplně nevím, zda bych 
se chtěla věnovat trénování. Zabírá to mno-
ho času a nechtěla bych v budoucnu rodinu 
zanedbávat. U sportu by mne bavilo zůstat, 
nebo možná něco v médiích. Konkrétní před-
stavu zatím nemám. Jsem dost přizpůsobivý 
člověk, a těším se na nové věci a zkušenosti.
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Nejlepší lívance
v Porubě!

Přijďte ochutnat
denně 

9.00 - 20.00

www.klubhracek.cz

 Výhody Klubu hraček 
si zamiluje celá rodina!

DUKÁTKY 
Sbírejte dukátky  
a vyměňujte je  

za slevy

KLUBOVÁ  
CENA 

Vybrané položky  
za zvýhodněnou  

cenu

SPECIÁLNÍ 
NABÍDKY 

Exkluzivní nabídky  
od partnerů Klubu  

%%

Vše online a na jednom místě!

Dukátky mohou využívat pouze řádní členové Klubu hraček na prodejnách Bambule, Sparkys a HM Studio nebo na eshopech 
www.bambule.cz a www.sparkys.cz. Dukátky získáte z nákupu vybraných produktů. Dukátky lze uplatnit na další nákup.  
Slevy ve formě dukátků lze sčítat.

KW21-EPL-01-118GI-KKH-Inzerce_Vyhody_160x115.indd   1KW21-EPL-01-118GI-KKH-Inzerce_Vyhody_160x115.indd   1 05.08.21   11:1805.08.21   11:18
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Bavíme se s GéčkemGERY a ŠERY
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Géčko dětem

Najdi schované předměty
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Géčko

...ze zákulisí Géčka

to je rodina

Někteří z Vás jistě zaznamenali na našem 
Facebooku novou sérii příspěvků „Géčko 
rodina“. Každý týden Vám představujeme 
prodavače z našich obchodů tak trochu 
pod lupou. Někdo se nemůže dočkat, až na 
něj přijde řada, jiní jsou z nezvyklé pozor-
nosti nesví.

Tentokrát se naše pozornost upřela na sku-
tečné rodinné příslušníky, kteří spolu pracu-
jí v Géčku. Položili jsme jim tři jednoduché 
otázky.

Je jídlo, které máte oba dva rádi? 
Jaké?  

Jaká je Vaše společná aktivita či 
koníček? 

Jaká byla Vaše nejoblíbenější 
společná dovolená? 

Táta a dcera
Michal je majitelem provozovny Lívancovna. 
Kristina je zaměstnaná u svého otce v Lívan-
covně.

Michal
1. Tak to bude určitě Sushi nebo řecká 

kuchyně.

2. Rádi společně cestujeme 
a vychutnáváme si dobré jídlo.

3. Sedmkrát jsme společně byli na výletní 
lodi po Středomoří. Nejde vybrat jenom 
jednu.

Kristina
1. Cokoli z řecké kuchyně, nejradši asi 

musaku.

2. Rádi plánujeme společné dovolené 
v zahraničí. Také jsme vášniví hráči 
karet.

3. Jednoznačně plavba lodí po Středozemí.

1.

2.

3.
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Také jsme obě dvě milující babičky, 
a trávíme často čas s našimi vnoučaty.

3. To byla za mne určitě loňská dovolená. 
Wellness u Hedviky. Vzpomínáme také  
často na dovolené v dětství v Komorní 
Lhotce a na Bílé.

Eva
1. Já mám ráda vše, ale naše společné 

oblíbené jídlo je smažený sýr z Globus 
restaurace.

2. Samozřejmě rády čteme. Já čtu 
nejčastěji skutečné příběhy a současnou 
českou a slovenskou literaturu. Společně 
chodíme třeba plavat, posedíme 
u dobrého vína, a také navštěvujeme 
naši maminku.  

3. Nejvíce se mi líbila naše poslední 
dovolená o letošních prázdninách – 
wellness pobyt v Beskydech.

Alena 
1. Smažený sýr. Osobně mám nejradši 

svíčkovou a vegetariánské jídla.

2. Jsme veliké čtenářky, ale každá čteme 
něco jiného. Já mám nejraději knihy 
o józe, zdravé výživě, cvičení a pohybu. 

Sestry
pracují v prodejně knih Dobrovský.

...ze zákulisí Géčka

Je jídlo, které máte obě rády? 
Jaké?  

Jaká je Vaše společná aktivita či 
koníček? 

Jaká byla Vaše nejoblíbenější 
společná dovolená? 

1.

2.

3.
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Jak vlastně došlo ke spojení Hello a Dětského koutku 
v OC Globus?
Hello se dětem věnuje už skoro 25 let. Začali jsme s ja-
zykovými kurzy pro děti v Ostravě a dalších městech 
MS kraje. V roce 2008 jsme otevřeli česko-anglickou 
školku a postupně přidali základní školu a gymnázium. 
Takže zkušenosti s dětmi a vzděláváním máme bohaté 
a asi proto nás před několika lety oslovil Globus. 

Teď v srpnu jsou to 2 roky, co se otevřel nový a větší 
koutek mezi hypermarketem Globus a obchodním 
centrem Géčko. Co zajímavého tam děti čeká?
Nevětší ohlas má třípatrový labyrint s tobogány, pneu-
matickými děly a dalšími překvapeními. Tady vydrží 
řádit a schovávat se dlouho. A pokud se unaví, nebo 
hledají něco klidnějšího, mohou vyzkoušet staveb-
nice, rozlousknout nějaké hlavolamy, malovat a tvořit 

u stolečku. A prozradím, že od září chystáme pravidel-
ná tematická odpoledne. Těšit se můžete na malování 
kamínků, tvoření s přírodninami, pletení náramků, nebo 
oblíbený bodypainting. 

Jak velké děti a kdy se mohou přijít bavit? 
Samostatně k nám mohou děti od 4 let. Ale ani pro 
mladší není nic ztraceno, pokud je doprovodí rodiče, 
nebo jiná odpovědná osoba starší 18ti let. V pracovní 
dny se na děti těšíme od 14 do 19 hodin a o víkendu 
již od 9 hodin. A možná ne všichni vědí, že v den naro-
zenin mají oslavenci vstup do koutku ZDARMA! 
Závěrem jedna malá praktická připomínka – nezapo- 
meňte na roušku a na ponožky!
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MOBILNÍ TELEFONY

NC GÉČKO

Po–Ne 9.00–20.00

HYPERMARKET GLOBUS

Po–Ne 7.00–21.00

MOUNTFIELD

Po–Pá 9.00–18.00
So–Ne 9.00–17.00

ČERPACÍ STANICE

Po–Ne 7.30–20.30

SAMOOBSLUŽNÉ TANKOVÁNÍ

Po–Ne NONSTOP

MYCÍ LINKA

Po–Ne 7.00–21.00

DĚTSKÝ KOUTEK GLOBUS

Po–Pá 14.00–20.00
So–Ne 9.00–20.00

Prodejny Nákupní centrum Géčko

Prodejny Shop zóna hypermarketu Globus

Prodejny Retail Park Poruba



...stalo se v Géčku

Pumptrackovou dráhu si postupně 
vyzkoušelo na 150 dětí. Zvláštním 
hostem byl mistr ve Freestyle BMX, 
flatland, ostravský rodák Jan Malant. 
Děti odcházely s řadou věcných cen
a zážitků.  

Cesty, které vedou do Géčka, vyzkoušelo v průběhu červ-
na a července již 250 dětí. Vyberte si sami některou z tras 
a vyzkoušejte ji se svou rodinou.

V srpnu dělali radost naši maskoti Gery 
a Šery nejen v Géčku, ale i dětem ve 
Skalka Family park. Stali se příjemným 
překvapením na konci příměstských 
táborů Skalky.

To dáš!

Gery a Šery
na Skalce

Příměstské tábory
na Cestách

červen

srpen

červenec

Nákupní centrum Géčko
Spojovací 396, 725 27 Ostrava – Plesná
Mail-bulk ncgeckoostrava@reflecta.cz   PHONE Tel: 552 301 316

MAGAZÍN NC GÉČKO OSTRAVA – podzim/2021, číslo periodického tisku MK ČR E 23555 

Vydává Obchodní a společenské centrum Ostrava, s.r.o., Krakovská 1256/24, Praha 1, 110 00

Zůstaňte s námi
v kontaktu:
www.geckoostrava.cz

facebook-square Instagram Youtube



VÍKEND SLEV V GÉČKU
11.–12. 9. 2021

2+1 ZDARMA
na péči o vlasy

sleva 35%
na 1 kosmetický výrobek  
(sleva se nevztahuje na
výrobky se zeleným bodem)  
Kupón je platný
od 11. 9.–12. 9. 2021

VIP kurz
pro každého klienta 
(bez nutnosti dodržet 
podmínky našeho VIP kurzu)

Kupón je platný
od 11. 9.–12. 9. 2021

20% na veškeré 
nezlevněné zboží
(Kromě lega, kočárků, 
autosedaček a příslušenství. 
Slevy a akce nelze sčítat.) 

Kupón je platný
od 11. 9.–12. 9. 2021

20%
na nezlevněné zboží   
(platí pro celý sortiment)

   
Kupón je platný
od 11. 9.–12. 9. 2021

20% na všechny 
nezlevněné produkty
(Sleva se nevztahuje na 
dárkové karty a produkty 
Unicef.)
  
Kupón je platný
od 11. 9.–12. 9. 2021

20%
na příslušenství pro 
mobilní telefony  
(mimo elektroniku)
  
Kupón je platný
od 11. 9.–12. 9. 2021

20% na zboží pro celý 
sortiment

  
 
Kupón je platný
od 11. 9.–12. 9. 2021

25% na vanilkové lívance

-10 Kč sleva
na všechny kávy

Kupón je platný
od 11. 9.–12. 9. 2021

10% na veškeré zboží
(Sleva neplatí pro zboží 
z aktuálního letáku Planeo 
Elektro.)

Kupón je platný
od 11. 9.–12. 9. 2021

20% na 1 produkt
(Neplatí na zlevněné a akční 
zboží.)
  
 
Kupón je platný
od 11. 9.–12. 9. 2021

20% na veškerý 
nezlevněný sortiment
   
  
 
Kupón je platný
od 11. 9.–12. 9. 2021

20% na veškerý sortiment
(Nevztahuje se na dárkové 
karty.)  
 
Kupón je platný
od 11. 9.–12. 9. 2021

15% na veškerý sortiment
(Triola Styling Day na prodejně. 
Welcome drink a služby vizážistky 
ZDARMA.)

Kupón je platný
od 11. 9.–12. 9. 2021

Slevy jsou platné pouze pro obchody v Nákupním 
centru Géčko. Slevy nelze kombinovat s jinými 
akcemi.

18230501


