
Dělám blízkým radost
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KAMILA
JANOVIČOVÁ

Uvnitř magazínu: Když hvězdy stoupají vzhůru / Advent v Géčku / Novinky ze Skalky

VÁNOCE 2021
Plníme Vám přání!
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Oslavy trvaly čtyři dny. Program byl nabitý 
akcí, dámy z naší DM drogerie naučily děti 
čistit zoubky a Yves Rocher zdarma líčil. 

Při setkání s Mášou a medvědem v nadživotní 
velikosti dostalo prvních 150 dětí sladkou 
odměnu a dáreček od Hypermarketu Globus. 

Géčko oslavilo 3. narozeniny, ke kterým 
dostalo 20 přenádherných dortů od dětí 
z blízkých základních škol. Děkujeme, že jste 
nám pomohli vybrat 3 výherní třídy, které 
dostanou pravý dort.

Slavili jsme 
s Globusem
25 let!

Dorty pro 
Géčko

Máša a medvěd

září

říjen - listopad

říjen

...stalo se v Géčku



PROGRAM 
13:00 – 18:00 Tvořivé dílničky pro děti 

 Výroba adventních věnců, vánočních skřítků a stromečků

 Tvorba vánočního řetězu - podílejte se na výzdobě Géčka

 Prodej rukodělných výrobků a šperků

17:30 Rozsvícení vánočního stromu a betlému Géčka

13:00 – 18:00 Prodej vstupenek do        

 Národního divadla moravskoslezského

17:00 – 17:30 Autogramiáda herečky Kamily Janovičové      

 (Tajemství staré bambitky)

Adventní dílničky s autogramiádou
Přijďte s dětmi přivítat do Géčka první advent!

27. 11. 2021

Připravujeme 

5. 12. 2021

Mikuláš v Géčku
10:00 – 12:00 Potkejte se s Mikulášem, Čertem i Andělem. Chcete, aby předali dětem 

dárečky od Vás? Doneste je k pódiu na pasáži. V 11:00 hodin budou dětem předány.



Stačí na pokladně nabít libovolnou 
hodnotou a jednoduše darovat. 

dm.cz/darkovakarta

dm dárková karta

dm dárková karta

 ”POHODLNÉ PRO MĚ,
      MNOHO MOŽNOSTÍ 
  PRO OBDAROVANÉHO“

dm DÁRKOVÁ KARTA

Přijďte do obchodu rostlinné kosmetiky Yves Rocher
v ostravském Géčku a vyberte dárky pro své blízké!

yvesrochercesko www.yves-rocher.cz

NÁPADY
NA DÁRKY

∙79 Kč
od

PPPPPPooommmmmeeerrrrraaannnnččč 
vvvvvv čččookkkollllááádddděěěě

LLLIMMITTTOOVANÁOVANÁVANÁANAN EEDDDDICCCEEE

SSSSSSlllladdddkkkkááá
ooossssstttttttttrrruuužžžžiiinnnnaaa

LLLIMMITTTOOVANÁOVANÁVANÁVANAN EEDDDDICCCEEE

Nabídka platí do 26. 12. 2021 nebo do vyprodání zásob.



Gery a Šery na TikToku
Sledujte legrácky našich dvou roztomilých plyšáků! Nově najdete Géčko 
na sociální síti TikTok pod účtem @gery_a_sery!

Nás to bavit nepřestalo! V Géčku putovní kamínky milujeme 
a stále tvoříme nové kolekce, které jsou opravdu rozmanité. 
Všechny kolekce najdete ve fotogalerii na našem webu.
Nezapomeňte, za 5 našich Géčko kamínků Vás obdarujeme 
poukázkou v hodnotě 200 Kč. Více k akci na našem webu.

Odebírejte NEWSLETTER Géčka

ZAŽIJ SVĚTZAŽIJ SVĚT
VZHŮRU NOHAMA!VZHŮRU NOHAMA!

Nasaď brýle a plň úkoly!

Zábavná hra pro celou rodinu, která vám 
převrátí svět vzhůru nohama! Spojit 
čtyři body, napsat svoje jméno, vstoupit do 
kruhu... Přijde vám to jednoduché? Vzhůru 
nohama vás přesvědčí o opaku! 

KDYŽ JE SVĚTKDYŽ JE SVĚT

VZHŮRU NOHAMA,VZHŮRU NOHAMA,

JE TO TEPRVE VÝZVA!
JE TO TEPRVE VÝZVA!

www.bambule.cz

KW21-EPL-01-206GI_B_Inz_vzhuru_nohama_160x115mm.indd   1KW21-EPL-01-206GI_B_Inz_vzhuru_nohama_160x115mm.indd   1 21.10.2021   12:2121.10.2021   12:21

Novinky z Géčka

Putovní kamínky pokračují

Krásnější web
Naše webové stránky dostaly nový nádech. Přes celý 
podzim jsme se věnovali úpravám, aby byl náš web pro Vás 
přehlednější a obsáhlejší. Těšíme se na Vaši návštěvu!

Mějte přehled o nejnovějších akcích obchodů i centra. 
Odebírejte newsletter Géčka! Přihlášení najdete na hlavní 
stránce našeho webu.
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Za pár dní přichází do kin druhý díl Tajemství 
staré bambitky. Bylo natáčení pro Vás stejně 
pohádkové jako to první před deseti lety? 
Určitě ano, akorát jsem o 10 let bohatší. Bylo 
plné nostalgie. Natáčení se kvůli koronavi-
ru odkládalo o rok. Původně jsme měli točit 
po 9 letech. Ivo Macharáček (režisér, pozn. 
redakce) se mi ozval už rok a půl předtím. 
Takže o tom, že se bude natáčet druhý díl 
jsem věděla již dva a půl roku. I přes to všech-
no se mi stále nechce věřit, že jsme natočili 
pokračování. V Česku zatím není moc zvy-
kem, že by měla pohádka po deseti letech 
pokračování. To se stalo jenom u Anděla 
Páně. Mám opravdu velkou radost, že se to 
děje a jsem za to moc vděčná.

V novém dílu se z loupežnické dcerky stane- 
te královnou. Pamatujete si, o čem jste snila 
jako malá? Splnil se Vám některý ze snů?
Já snila o tom, že budu herečkou. 
Největší sen tedy splněn! Ještě jsem chtě-
la být paní učitelkou. To chce přeci každá 
malá holka. A to se mi částečně také vyplnilo. 
V létě jezdím s kamarády jako vedoucí na dět-
ské tábory.

Jste v životě odvážná a nebojácná, stejně 
jako Anička?
Nejsem. Tím, že jsem Váha, tak o věcech da- 
leko víc přemýšlím a neumím jednat zkrat-
kovitě. To mi pak ubírá na spontánnosti, ale 
bojuji s tím statečně. V tomhle je mezi námi 
veliký rozdíl. Ale Anička to myslí všechno 
dobře, i když jedná občas impulzivně. Fandím 
ji! Ale, já bych asi jednala jinak. 

Advent a Vánoce již klepou na dveře. Prožíváte 
toto období s láskou nebo ve stresu? 
Já svátky nikdy obzvlášť neprožívala. Když 
jsem byla malá, tak jsme ve výtvarce vyráběli 
dekorace, obrázky atd., ale co jsem dospěla, 
a začala se věnovat herectví, jsem každý rok 
v dost velkém pracovním víru. Buď jsem v di-
vadle, nebo natáčím. 

Dárky řeším na poslední chvíli. Vánoční stres 
si tedy odbydu během dvou dnů. Jeden den 
vymýšlím a druhý nakupuji. Dárky balím 
zásadně o půlnoci před Štědrým dnem. Pak je 
mi líto balícího papíru, že na dárku není ani 24 
hodin…

KAMILA
JANOVIČOVÁ

…když hvězdy stoupají vzhůru!!! 

Kdy jindy, než o Vánocích stoupají hvězdy 

vzhůru. Do Ostravy se po několika letech 

vrací herečka Kamila Janovičová. Její tvář 

si většina z Vás vybaví z pohádky Tajem- 

ství staré bambitky, kde ztvárnila hlavní roli 

hrnčířky Aničky. Společně jsme se bavili nejen 

o natáčení druhého dílu pohádky, ale také 

o kouzlu vánočních svátků i o novém divadel-

ním angažmá. fo
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Dělám blízkým radost po celý rok. Nemám 
ráda tradici – teď se musíme všichni obdaro-
vat – když chci někomu dát dárek, tak mu ho 
dám hned. Na Vánoce pak dávám spíše drob-
nosti. 

Dodržujete české vánoční tradice? 
Jedinou tradici, kterou jsme dodržovali po celý 
rok, byla rodinná fotka u stromečku. Taťka má 
celé album. Dáváme pod talíř šupinu a peníze. 
Spíše než tradičně, jsme zkusili každý rok něco 
nového. Jednou házení střevícem, příští rok 
jsme krájeli jablko. Se ségrou jsme tématicky 
zdobily stromeček. Odstrojily jsme mamce 
slaměné ozdoby, a udělaly jsme mexický 
stromeček s pomeranči a sombrerem. Bylo to 
TO naše. Jiný rok jsme pověsily stromeček ke 
stropu, další rok stromeček s kancelářskými 
potřebami, měly jsme i stromeček s kartáčky. 
Vydrželo nám to pár let. Hlavně jsme si ty 
Vánoce pokaždé užili.

Tajemství staré bambitky se zařadilo mezi 
populární pohádky, které již patří k české 
vánoční televizní klasice. Díváte se během 
svátků na filmy a pohádky?
Je to neskutečné, že se to stále drží v prime-
timu. Jsem moc šťastná, že druhý díl napsali 

ti samí lidé. To, co diváky na pohádce oslovu-
je, a proč je tak úspěšná, se podařilo zacho-
vat i v tomto dalším díle. Přistoupili k tomu se 
stejnou láskou a pokorou, a s daleko větší 
zodpovědností. 

U nás doma jsme se každý rok dívali na novou 
vánoční pohádku. Vždy jsme tomu přizpůso-
bili i čas štědrovečerní večeře.

Díváte se na sebe v televizi?
Rozhodně ne. Na fotce se zvládám, ale v tel-
evizi ne. Neumím se na sebe koukat. Udělala 
bych to celé jinak. Neužívám si pak ten film, 
ale vztekám se, proč jsem to neudělala lépe.

Nově máte angažmá v Národním divadle 
moravskoslezském, jaké je to vrátit se po le-
tech do svého rodného města? 
Je to rozhodně jiné, než když jsem tady stu-
dovala. Vracím se po osmi letech. V roce 
2013 jsem odešla na 4 roky na DAMU do 
Prahy a poté jsem měla čtyřleté angažmá 
v Českých Budějovicích. Nejdůležitější asi je, 
že já jsem jiná. Poznala jsem nové lidi, něco 
jsem se naučila a připadám si klidnější a jistěj-
ší, věřím si o trochu více než před osmi lety.

Zapojit se

do projektu

můžete i Vy!

hodinovyvnuk.cz
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V jakém představení Vás mohou naši zákazní-
ci vidět?
Teprve zde začínám. Mám maličkou roli 
kuchaře Brigely v nové inscenaci Goldoni po 
Ostravsku. Převzala jsem roli Luisy v detek-
tivní hře Osm žen. První velká role mě čeká 
v inscenaci Nanebevstoupení Lojzka Lapáč-
ka ze Slezské Ostravy v režii Janusze Klimszy. 
Premiéra bude na konci ledna v Divadle Jiřího 
Myrona.

V Českých Budějovicích nyní dohrávám ve 
čtyřech inscenacích.

Jste patronkou multigeneračního dobrovol-
nického projektu Hodinový vnuk. Povíte nám 
o něm více? Co chystáte pro nadcházející ob-
dobí? 
Tento projekt založil Ivan Sekanina (bývalý 
rozhlasový redaktor), který se snaží propojo-
vat dvě různé generace – studenty se seniory. 
Díky tomu studenti nabijí seniory mladistvou 
energií a zvídavostí, a senioři zas naopak učí 
studenty pokoře a úctě ke starším. Společně fo
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KD E NÁS J EŠTĚ NAJ D ETE?
Každou adventní sobotu:
•   4. 12. 2021 od 11 hodin – Avion Shopping Park
• 11. 12. 2021 od 11 hodin – Avion Shopping Park
• 18. 12. 2021 od 11 hodin – Forum Nová Karolina

Každou adventní neděli:
Navštivte 28. 11., 5. 12., 12. 12. a 19. 12. 2021 
pokladnu NDM v pasáži Divadla Jiřího Myrona 
od 9 do 17 hodin a ke každé zakoupené vstupence 
získáte druhou jako BONUS!

Akce 1+1 platí pouze o adventních sobotách a nedělích.
Platba kartou je možná.

VÁNOCE  
1+1

27. 11. 2021 jedeme za Vámi do NC Géčko!
Navštivte náš stánek od 13 hodin, kupte vstupenku jako dárek  
a získejte k ní druhou jako BONUS!

www.ndm.cz

DIVADLO  
NADĚLUJE
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se věnují několika aktivitám. Na podzim jsme 
například byli sázet stromy. Předloni jsme 
v pražském domově Slunečnice připravi-
li vánoční koncert. Chodí se také čistit lesy 
od odpadků, a o prázdninách založili motýlí 
louky.

V době koronaviru vznikl projekt Mezičasy. 
Kvůli nemožnosti setkávání se jsme začali 
seniorům nahrávat video vzkazy. Já jim tře-
ba nahrávám o tom, jak je to nyní s kulturou, 
jak se mám, a pak jim zahraji nějakou pěknou 
písničku na kytaru. Abychom jim dali vědět, že 
na ně stále myslíme, že jsme se na ně nevy-
kašlali, a že děláme vše pro to, abychom jim 
ukázali, jak jsou pro nás důležití. 

Hodinoví vnuci samozřejmě seniory už opět 
pravidelně navštěvují. Já bohužel kvůli pra-
covní vytíženosti tolik času nemám, ale kdyko-
li mne pan Sekanina osloví, tak se snažím co 
nejaktivněji zapojit. 

Hodinový vnuk funguje i v jiných městech. 
V Praze je například patronem Marek Lam- 
bora.

Na začátku letošního roku jste v jiném 
rozhovoru uvedla, že loňský rok byl pro Vás 
šílený a plný velkých zvratů. Nejen globálně, 
ale i ve vašem osobním životě. Jaký byl le-
tošní rok? 
Letošní rok byl taky fantastický a veliký. Ten-
tokrát už v něm nebyly tak bolestivé změny, 
jako v tom předchozím, ale spíše byl o velkých 
pracovních výzvách. V průběhu roku jsem 
natočila 3 filmy, kde jsem měla hlavní role. 
Na jaře to byl již zmíněný druhý díl Bambit-
ky, v létě jsem natočila film Spolu, kde hra-
jeme společně se Štěpánem Kozubem a Ve-
ronikou Žilkovou. A na podzim jsem natočila 
film Samhain (keltský svátek podobný našim 
dušičkám, pozn. redakce), což je detektivka, 
která se odehrává na Šumavě.

Vy máte vůbec blízko ke keltské kultuře, že?
Miluju kelty. Nejvíce se mi líbí, že v tom filmu 
hraju detektiva, který nevěří na magii a na 
kouzla, nevěří na druidské obřady ani svátky. 
Takže úplný opak mne. A to je výzva! A také 
tím, jak vypadám, působím severským doj-
mem a vyšetřuji něco, v co nevěřím, ale já 
jako Kamila keltský folklór miluji.

Jsme rodinné nákupní centrum, a proto se 
nabízí otázka – co pro Vás znamená rodina?
Rodina je jeden z důvodů, proč jsem se 
rozhodla vrátit. Chci být na blízku všem třem 
prarodičům, kteří všichni žijí v Porubě a užít si 
s nimi společné chvíle. Mám tady také rodiče 
a sestru. Navíc jsem se stala čerstvě tetou 
a chci malou vidět vyrůstat, což bych nemo-
hla, když bych byla na druhé straně republiky. 
Momentálně jsem se dostala do životní fáze, 
kdy jsem si uvědomila, že práce (herectví) 
není všechno, což jsem tak dříve neměla. Byla 
jsem zaměřená hodně na kariéru. A teď, když 
jsem se rozhodla, že je tady něco důležitěj-
šího, začaly mi chodit nabídky na filmy. Takže 
vesmír! Jsem moc vděčná a děkuji. Vše je tak 
jak má být.

• narozena 26. září 1992 v Ostravě (29 let), 
vyrostla v Paskově

• vystudovala Janáčkovu konzervatoř 
v Ostravě a následně magisterské studium 
na DAMU (činoherní herectví)

• měla 4leté angažmá v Jihočeském divadle, 
kde dodnes hostuje

• v současné době má angažmá v Národním 
divadle moravskoslezském

• mezi její nejznámější role patří hrnčířka 
Anička (Tajemství staré bambitky) a Ulrike 
(Pláč svatého Šebestiána)

• miluje černý humor, Black books, Červeného 
trpaslíka a přeřeky na jevišti
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za minutu na vrcholu
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Family Park
Skalka

Novinky ze Skalky

Jaká je historie parku Skalka v Ostravě-Porubě?
Hodně lidí má Skalku spojenou jen s kopcem na 
celoroční lyžování. 

Za posledních pár let, tedy především za pos-
lední 2 roky, prošla Skalka velkým rozvojem. 
A tak se dá prakticky říct, že se areál Skalky 
proměnil na celoroční zábavní park pro celou 
rodinu.
 
Co vše je možné si na Skalce vyzkoušet?
Areál nabízí širokou škálu možností a věřím, že 
si u nás vybere každý. 

Je možné navštívit trampolínové centrum – Hop 
aréna, kolotoče, autodrom, tubing, lyžování, 
bobování, bruslení a nesmíme zapomenout na 
naše Mini Zoo s bludištěm!

Celoročně je v provozu také naše nová virtuál-
ní realita, která nabízí VR brýle, auto simulátor 
i letecký simulátor, kde si vyzkoušíte řízení leta- 
dla na vlastní kůži.

Při plném letním provozu nabízí areál až 32 
atrakcí! 
 
Nastává období zimy, jaké atrakce nabízíte 
v tomto období?
Především se chystáme na lyžařskou sezónu 
a doufáme, že naučíme nejedno dítko lyžo-

vat a vybudujeme dětem pozitivní vztah k to-
muto sportu. Těšíme se, že už od listopadu 
začneme bruslit, což je u nás možné skutečně 
za jakéhokoli počasí! Areál nabízí využití na celý 
den, když zrovna nechcete řezat oblouky na 
svahu, můžete třeba bobovat nebo klidně řezat 
zatáčky na našem autodromu.
 
Co vše pořádáte pro zpestření? 
Stále se snažíme návštěvníky lákat i na do-
provodný program, aby to nestálo jen na 
stálých atrakcích. O víkendech pořádáme 
různá kulturní vystoupení – koncerty, divadelní 
představení, i taneční vystoupení našich šikov- 
ných instruktorů. Snažíme se také děti zapojit 
do kreativních dílniček, kde si můžou vyrobit 
něco zajímavého.

Aktuálně připravujeme mikulášskou akci, která 
se bude konat 4.12. v našem areálu.

Od ledna nám začínají lyžařské kurzy jak pro 
školy, tak pro veřejnost. Na každou neděli chy-
stáme lyžařské závody pro veřejnost. Přijďte si 
změřit své síly s ostatními!
 
Na jaké nové programy a atrakce se mohou zá-
kazníci těšit v roce 2022?
To je samozřejmě tajné! SMILE Stále se snažíme 
vymýšlet něco nového a rozrůstat se. Rádi by-
chom zrealizovali projekt lanového centra. Zoo 

a bludiště plánujeme 
rozšířit o statek, kde 

by měly být inter-
aktivní a eduka-
tivní prvky pro 
děti.



Gery, je tvůj
kožíšek

opravdu hodně
teplý?

Proč se ptáš
Šery? Jsou už
snad slevy na

kožíšky?

Mně bude
stačit pořádná

čepice a
rukavice!

Co s čepicí? 
Na co rukavice?

Jdeme snad uklízet
parkoviště před

Géčko?

Ahoj kamarádi, 
už tu na vás čekám, 

trénink začíná
za 5 minut.

Šery, kdo je ten
dinosaurus na lyžích? 

Jsi si jistý, že 
nežere kočičky?

Skaláčku, 
to bych nevěřil, 
jak je příjemné 

si protáhnout packy
 v takové zimě!

Hele Gery, my jsme
sportovali, a mezitím je
Géčko celé vánočně

nazdobené!

No Šery,  
ty jsi hodně zlobil! 

Na Ježíška se nespoléhej! 
Ale máš štěstí, 

v Géčku mají Vánoční 
prémii!

Gery, už si běžím 
pro kartičku a jdu 

sbírat razítka! 
Krásné Vánoce!

se kamarádí se SkaláčkemGERY a ŠERY
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Géčko dětem

Najdi
schované
předměty
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MODERNÍ DÁRKY, KTERÉ POTĚŠÍ  

WWW.PLANEO.CZ

VYZVEDUTÍ  
NA PRODEJNĚ  

DO 30MIN.

PLANEO ELEKTRO OSTRAVA
OTEVŘENO: PO-NE 9:00-20:00

PLANEO Elektro Ostrava II
Tel.: 553 03 47 07, Mob.: 703 42 43 09, Ostrava2@planeo.cz
Spojovací 396 (NC Géčko – Globus), 725 27 Ostrava - Plesná
 

DOPRAVA  
ZDARMA

SPLÁTKY  

JIŽ OD 2000,-
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Vzpomínáte si na otevření prvního centra? 
Velmi živě. Každé poprvé je výrazné samo 
o sobě, ale tady se jednalo o druhé nákupní 
centrum v České republice. Byla to velká 
událost a skvělá zkušenost. Pracovala jsem pro 
kanadskoamerického developera a jejich přís-
tup byl úžasný. Každý zahraniční kolega se nám 
snažil předat maximum zkušeností, na toto ob-
dobí vzpomínám ráda. 

Proto jste u práce s nákupními centry zůstala? 
Nejen proto, nakonec vždy záleží na konkrét-
ních lidech, kteří tvoří pracovní kolektiv. Mně 
se nesmírně zalíbila různorodost práce, která 
s přípravou nákupních center souvisí. Dlouhá 
léta jsem se věnovala pronájmům, ale zajíma-
la mě i technická stránka projektů a pak jejich 
správa. To je z mého pohledu nejzajímavější 
disciplína. 

Proč? 
Právě pro svou pestrost. Řešíte technické 
problémy, obchodní, marketingové, komunika-
ci s veřejností i partnery, ta paleta je opravdu 
široká. Ale hlavně se mi líbí pracovat s budovou 

jako takovou. Přeneseně svou prací a energií 
posouváte budovu krůček po krůčku blíž k napl-
nění její funkce, k účelu, kterému slouží. 

Změnilo se něco na práci s nákupními centry za 
ta léta? 
Změnilo se toho hodně, hlavně počet 
nákupních center. Když jsme pracovali na 
prvních projektech, vždy šlo o první a většinou 
největší projekt v regionu. Když pronajímáte 
Nový Smíchov nebo Chodov, máte jinou pozici, 
ale také rozpočty a možnosti. Postupně se re-
publika zaplnila a práce Správy center dostala 
jiný rozměr. Je velký rozdíl, když jste ve městě 
jediní a když jste pátí v pořadí. 

Jak je na tom Géčko, které je v Ostravě nej-
mladším nákupním centrem?
Přesně tak, Géčko je opravdu nejmladším 
nákupním centrem v Ostravě. Velkou výhodou 
Géčka je samozřejmě to, že bylo přistavěno 
k 9 let fungujícímu Hypermarketu Globus, tzn. 
zákazníci už do Plesné jezdit uměli. Géčko jim 
rozšířilo nabídku služeb a obchodů. 
 

Poprvé se setkala s nákupním centrem 

v roce 1998 při vzniku brněnské Olym-

pie. Postupně byla součástí týmů otevření 

dalších sedmi nákupních center. Posled-

ním otevřeným centrem, bylo pro Alenu 

Žahourovou, právě ostravské Géčko, kde 

momentálně vystupuje jako manažerka 

centra.

...ze zákulisí Géčka

Rozhovor
s manažerkou
centra
Alenou
Žahourovou
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I tak je ale Géčko spíš malé centrum, jaký je 
tedy rozdíl mezi správou velkého a malého 
centra? 
Rozdíl je hlavně v objemu práce. Velké cen-
trum = větší objem práce. Ale co do šíře čin-
ností je rozdíl minimální. Až na výjimky, např. 
to že nemáme výtahy, eskalátory, není velký 
rozdíl v tom, co vše musíme řešit a zajistit 
oproti velkým projektům. Za to je nás na to 
míň a každý se musíme vyznat v mnohem širší 
paletě problémů. 

Co to v praxi znamená? 
Jsme tříčlenný tým a samozřejmě máme ex-
terní dodavatele na ostrahu, úklid a údržbu. 
Musím říct, že u tak malého projektu je důležité 
mít v týmu správné lidi. Nesmí jim vadit dělat 
i „podřadné“ práce, které je třeba udělat teď 
hned, nečekat. Na tohle každý není. Jsem 
moc ráda, že takové kolegy v týmu mám, a to 
i v řadách zaměstnanců našich dodavatelů.
 
Tak takhle by si práci manažera centra před-
stavoval málokdo. 
Když to člověk bere jako zpestření, vždy si 
v tom najde to pozitivní. Při plánování našeho 
zážitkového programu „Cesty vedou do Géčka“ 
jsme s kolegyní měly možnost poznat hodně 
zblízka přímé okolí Géčka. Bylo to v době druhé 
vlny Covidu, kdy nešlo dělat klasický marketing 
a vymýšlely jsme, jak potěšit naše zákazníky 
v této zvláštní době. Někdy jsme dorazily celé 
od bahna, když se cesta ztratila a my muse-
ly trasu přeplánovat. Říkaly jsme si: „No není 
tohle krásná práce?“. Nicméně příprava Cest 
byla opravdu náročná. O to víc nás pak těšily 
reakce dětí, které společně se svými učiteli tra-
sy prošly. Doufám, že se už brzy přidají i rodiny 
a jednotlivci, kteří ocení kouzlo příběhů Cest.

Je ještě něco podobného, co pro své zákazníky 
připravujete? 
Další takový velmi netradiční počin jsou 
putovní kamínky. S kolegyní jsme pomalovaly 

a různě roznesly už více jak 80 kg kamenů. 
Ale to děláme spíše jako součást relaxace po 
práci, je to taková naše art terapie ve spojení 
s procházkami po okolí. 

Rozumím tomu dobře, že Vás k těmto krokům 
přiměla situace kolem Covidu? 
Určitě ano. Ale zároveň se nám líbí dělat věci 
trochu jinak. Jako malé centrum máme opro-
ti naší konkurenci nevýhodu ve finančních 
možnostech. Přitom nás vše stojí stejně, jako 
velká centra. Jak říká s oblibou kolegyně „jsme 
malí, ale šikovní“. Vždy nás potěší, když lidi baví, 
co se pro ně snažíme připravit sami, ať už jde 
o foto koutek nebo interakci s našimi masko-
ty. Nicméně je moc fajn, když můžeme dělat 
i běžný program, který pobaví větší množství 
zákazníků. Takže si budeme držet palce, aby to 
bylo možné. 

Můžete nám přiblížit co nás čeká v Géčku do 
konce roku? 
Mělo by toho být celkem hodně. 20. listopadu 
potěšíme hlavně ty menší zákazníky, a to pro-
gramem Požárník Sam. Pro děti bude připrave-
na překážková dráha, půjčovna kostýmů i tom-
bola o licenční hračky. Hned týden na to nás 
čekají vánoční dílničky s prodejem zajímavých 
rukodělných výrobků. Den před první advent-
ní nedělí si tak děti mohou vyrobit adventní 
věnec nebo jiné vánoční dárečky. K atmosféře 
by mělo přispět rozsvícení vánoční výzdoby 
v podobě netradičního betlému i autogramiá-
da s herečkou Kamilou Janovičovou. No a od 
prvního prosince spustíme náš bonusový pro-
gram Vánoční prémie, kdy od nás mohou zá-
kazníci získat za své nákupy dárkové poukázky. 

Blíží se Vánoce, těšíte se na ně? Jak je trávíte? 
Vánoce mám moc ráda! S mužem a dětmi 
nazdobíme celý dům a zahradu už na začá-
tku adventu. S partou kamarádů pořádáme 
společného Mikuláše a vánoční kuželky. Kluci 
i já jsme narození v prosinci, takže je u nás celý 
měsíc hodně rušno. Na svátky se nás sejde až 
dvacet členů rodiny a je opravdu veselo.

Co byste popřála zákazníkům Géčka? 
No určitě co nejvíce pohody! Doufám, že 
i Géčko může přispět k poklidné atmosféře 
Vánoc, protože nákupy u nás, v malém a pře-
hledném centru, jsou určitě pohodové!
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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 7.00–21.00

SAMOOBSLUŽNÉ TANKOVÁNÍ

Po–Ne NONSTOP

MYCÍ LINKA

Po–Ne 7.00–21.00

DĚTSKÝ KOUTEK GLOBUS

Po–Čt 14.00–19.00
Pá 14.00–20.00
So 9.00–20.00
Ne 9.00–19.00

Prodejny Nákupní centrum Géčko

Prodejny Shop zóna hypermarketu Globus

Prodejny Retail Park Poruba
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Vyplněné přihlášky je možné posílat do 5. 1. 2022 e-mailem na adresu ncgeckoostrava@reflecta.cz, 
ideálně jako foto této přihlášky včetně podpisu zákonného zástupce. 

Přihláška je závazná. Počet míst je omezen. Na základě přihlášky potvrdíme volné místo. Přihlášené 
dítě se dostaví 22. 1. 2022 do 13.00 hodin k hostesce na pasáži Nákupního centra Géčko, kde se 
zaregistruje a získá prodejní místo. V případě špatných epidemiologických podmínek bude termín 
této akce posunut.

Milé děti, 
máte ve svých pokojíčcích hračky, se kterými si dlouho nehrajete? Takové 
hračky by jistě chtěly bydlet u někoho, kdo by se z nich těšil stejně, jako vy před 
časem. Vytřiďte je a přijďte si vyzkoušet prodejní techniky na náš bleší trh. 

V sobotu 22. ledna pořádáme v Géčku Bleší trh hraček pro děti do 15 let.
Pouze přihlášené děti mohou na trhu prodávat své použité, avšak fungující 
hračky (stavebnice, dětské knihy, dětské časopisy, komiksy, autíčka, panenky, 
plyšové hračky, stolní a jiné hry, apod.). Nabízené zboží musí být nepoškozené, 
funkční a očištěné. Všechny druhy hraček představující násilí (bojové, agresivní, 
nebezpečné hračky), dále sportovní náčiní, oblečení, potraviny a nápoje, jsou 
z prodeje vyloučeny, stejně jako živá zvířata.

Děti nemusí vydávat doklad o zaplacení. Žádáme rodiče, aby nevyužívali tuto akci 
pro vlastní prodej a skutečně naplňovali záměr Dětského blešího trhu. Přibalte 
dítěti drobné mince na vrácení, kasičku nebo sáček, kam si mince schová. 
Předem si s dítětem stanovte přibližné ceny, které však nemusí být
konečné, protože děti mohou mezi sebou smlouvat.

Bleší trh hraček
leden
Připravujeme 

PŘIHLÁŠKA MALÉHO PRODEJCE

Jméno a příjmení dítěte:     Věk dítěte:

Přibližný počet hraček (pro rezervaci pultu 1-2 m):

E-mail na rodiče*:     Telefon na rodiče:

Datum a podpis rodiče:
*zákonného zástupce

CUT

STAŇ SE
PRODEJCEM

nebo si PŘIJĎ
VÝHODNĚ
NAKOUPIT
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Nová multimediální 
LED kostka v hale!

FANDI PORUBĚ!
Přijď na hokej do

RT TORAX ARENY
PARTNEŘI:

 17. 11. 2021 | 18.00 Poruba – Vsetín

 26. 11. 2021 |  EXHIBIČNÍ UTKÁNÍ
HC PORUBA – FOTBALOVÉ LEGENDY
M. Baroš, P. Kuka, V. Šmicer, K. Poborský, J. Koller a další | Autogramiáda

 27. 11. 2021 | 16.00 Poruba – Vrchlabí
 4. 12. 2021 | 16.00 Poruba – Slavia Praha
 11. 12. 2021 | 16.00 Poruba – Sokolov
 22. 12. 2021 | 17.30 Poruba – Ústí nad Labem
 29. 12. 2021 | 17.30 Poruba – Frýdek Místek

hcporuba.cz

inzerce Géčko, 160 x 76 mm.indd   1 4. 11. 2021   14:28:15

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

MAGAZÍN NC GÉČKO OSTRAVA – Vánoce/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

Dejte vale
nevhodným
dárkům

Darujte Dárkový 
poukaz Géčko!

K zakoupení v hodnotách

200 Kč, 500 Kč, a 1.000 Kč v 



Změna ukončení či prodloužení termínu vyhrazena. Této akce se nemohou účastnit zaměstnanci NC Géčko. 

VÁNOČNÍ 
PRÉMIE

ZAČÍNÁME 27. listopadu

1. ZÍSKEJTE BONUSOVOU KARTIČKU
 › Kartičku získáte za nákup v Géčku v minimální hodnotě 400 Kč.
 › Dojděte s účtenkou do prodejny Coradia. 
 › Po její kontrole získáte bonusovou kartičku. 
 › Každý zákazník může získat v den nákupu pouze jednu bonusovou kartičku. 
 › Počet kartiček je omezen. 
 › Platnost kartičky je do 31. 12. 2021.

2. NASBÍREJ 8 × RAZÍTKO NAŠICH OBCHODŮ
 › Obchody, ve kterých můžete razítko získat, jsou označeny nálepkou 
s vizuálem této akce.

 › 1 razítko je možné získat za nákup v minimální hodnotě 200 Kč.
 › Při násobku této částky získáváte odpovídající počet razítek do maximální 
výše 4 razítek. Za jeden nákup lze tedy získat maximálně 4 razítka.

 › Razítko není možné získat za platbu dárkovými poukazy.

3. ZÍSKEJTE POUKÁZKY GÉČKA 
 › PO NASBÍRÁNÍ VŠECH OSMI RAZÍTEK VÁM BUDE TATO KARTA VYMĚNĚNA 
ZA DÁRKOVÉ POUKAZY V HODNOTĚ 400 Kč NA OSTRAZE CENTRA V NAŠEM 
NÁKUPNÍM CENTRU GÉČKO.

Letošní odměny vyplácí Géčko


