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Zahřejeme Vás u srdce!
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Morské panny      Mení barvu 
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dm.cz

Nakoupím a zaplatím online na dm.cz, 
vyberu svou oblíbenou prodejnu dm 
a již za 3 hodiny si svůj nákup vyzvednu. 

       ”CO
           POTŘEBUJI, CHCI
       CO NEJDŘÍVE“
                  

EXPRESNÍ 
VYZVEDNUTÍ 
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Zprvu jsme si museli děti 
odchytávat, ale kdo zasedl
k tvoření, zůstal i několik hodin. 

Moc nás těší, že nám i letos napsala řada 
nedočkavců, kteří si přišli pořídit originální 
snímky s naší vánoční dekorací. 

Betlémy najdete třeba  i v muzeu, 
kde mají mnoho podob. Posuďte 
sami, jak se povedl ten náš 
v Géčku. 

Adventní čas v Géčku

Dílničky

Betlém

Vánoční fotokoutek

...stalo se v Géčku

Pustit si domů Mikuláše se v dnešní 
době nikomu moc nechce. O to více naši 
zákazníci s malými dětmi uvítali možnost 
setkat se s Andělem, Čertem a Mikulášem 
u nás. Už teď se těšíme, až nás tato trojice 
navštíví i v letošním roce.  

Mikuláš





Začátek roku jste mohli s Géčkem zahájit pohybem a povánočním úklidem hraček. 

Bleší trh hraček naučil děti mnohé. Nejen, že si uklidily pokojíčky a vytřídily hračky, 
ale vyzkoušely si na vlastní kůži i prodejní techniky. Zboží měly perfektně připravené 
a oceněné. Výběr byl úžasný, a z uzavřených obchodů měli velkou radost jak 
zákazníci, tak malí prodejci.

Navštívily nás i děti z Dětského domova Hrabová, pro který se podařilo vybrat   
v naší sbírce pěkných 3420 Kč.

Kdo si chtěl vyzkoušet bruslení či změřit svůj um s ostatními, mohl si zatrénovat 
s HC Poruba přímo na pasáži Géčka. Hokejovému klubu děkujeme za nevšední 
zážitek!

Reakce účastníků
S kluky jsme si užili sobotu v Géčku Ostrava při příležitosti blešího trhu hraček.

Fruity Mommy 

Očekával jsem vysokou profesionalitu, avšak úroveň byla ještě vyšší, což jsem ocenil 
nejen já, ale také spousta ostatních rodičů a především dětí, které se cítily být velmi 
důležitými členy prodejních týmů.

Libor Deák 

Kamínek z nové kolekce „Valentýnka od Géčka“ dostane 
400 zákazníků do svých valentýnských dárků od Géčka. 
Kam doputují můžete sledovat na FB skupině Kamínky. 
Připomínáme – za 5 kamínků Géčka můžete získat Dárkový 
poukaz Géčka v hodnotě 200 Kč.

Každých 14 dní soutěžíme na FB o tři Dárkové 
poukazy za 500 Kč nebo jeden za 1000 Kč.

Bleší trh hraček    
a Bruslení s HC Poruba

...stalo se v Géčku

Každý týden rozdáváme lístky na zápasy 
v náhodném obchodě. Sledujte náš FB. O tom, 
kde právě rozdáváme lístky na příští utkání, se 
včas dozvíte. 

...novinky z Géčka

leden

Putovní kamínky

Soutěže o Dárkové 
poukazy Géčka

Lístky z HC Poruba
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Narodil jste se v Bohumíně, ale dětství 
jste prožil v Javorníku. Ovlivnil Vás život 
v příhraničí Polska? A využíváte to i ve své 
tvorbě?     
Nevím, zda mne to ovlivnilo, ale od dětství mi 
přišlo přirozené, že k nám Poláci patří. Bydleli 
jsme od hranic 2 km, jezdili jsme do Polska za 
nákupy, protože tam tehdy měli vše levnější 
než my. Oni k nám zase jezdili nakupovat al-
kohol. Moje maminka pracovala v obchodě 
s potravinami, kde si jezdili kupovat Absinth, 
který byl v Polsku zakázaný. Polštině rozumím, 
a do jisté míry ji také ovládám, ale že by mě 
to nějak zásadně ovlivnilo v tom, co dělám 
dneska, to bych si netroufl říct. Víc mě ovli- 
vnil Javorník a lidé, co žili tam.   
 
Umělecké geny se většinou předávají z gene-
race na generaci. Bylo tomu tak i ve Vaší rodi- 
ně? 
Pátral jsem u nás po tom, jestli tomu tak 
je. Ale z toho, co si já pamatuju, tak tam 
umělecké geny nebyly. Moje babička měla 
a má do teď vztah k umění obecně, ale bylo 
to vždy z pozice pozorovatele. Paradoxem je, 
že většina členů mé rodiny jsou extrémně sty-

dliví introvertní lidé. Na setkáních, kde jsme se 
sešli celá rodina, nás třeba bylo najednou i tři-
cet. Bylo úplně normální, že padaly legendární 
glosy, které jsem si už v dětství nachytal. Měl 
jsem čtyři strýce, každý z nich měl po dvou, 
třech dětech. Byla to tak trochu zoologická 
zahrada. Máte vlastně od každého druhu 
zvířete někoho. Oni ani neví, že tím, jací byli, 
samozřejmě v dobrém slova smyslu, mě do-
nutili dělat to, co dělám dneska.

Zjistil jsem, že moje prababička ze Slovenska 
dělala ochotnické divadlo. Tak možná od-
tamtud to pramení. Jinak jsem z dělnické rodi- 
ny. Všichni byli horníci, sedláci nebo statkáři.
      
A jak zvládáte nejtěžší roli v životě? Roli otce?
Hrozně jsem si dcerku přál. Když jsem věděl, 
že se narodí, dal jsem si předsevzetí, že se 
budu snažit být hlavně kamarád. Ze svého 
dětství vím, jak je strašně důležité, aby byli 
rodiče parťáci. Samozřejmě se to nedá vždy 
podchytit, třeba v pubertě. Já měl v pubertě 
pocit, že rodiče jsou mí nepřátelé. Z dnešního 
pohledu dospělého člověka své rodiče vnímám 
jako nejlepší kamarády. Takhle se snažím přis-

ŠTĚPÁN
KOZUB

…když hvězdy stoupají vzhůru!!! 

Štěpán Kozub je český herec, komik, zpěvák 

a režisér. Málokdo by asi hádal, že je mu 

teprve 25 let. Velkou popularitu získal díky 

improvizační show Tři tygři a internetovému 

seriálu sKORO NA mizině, pojednávajícím 

o dění v Divadle Mír za koronavirových 

opatření. Stihl napsat a režírovat svůj první 

film Volným pádem nebo vydat album Prásk-

nu bičem.

I přes své velké pracovní vytížení si Štěpán 

našel čas na zodpovězení pár otázek pro náš 

magazín. Bavili jsme se společně nejen o rodi- 

ně, ale také o pracovních novinkách nebo 

o vztahu k nakupování.
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tupovat i k mojí dceři, aby ve mně měla abso-
lutní důvěru. Doma to máme rozhozené velmi 
přirozeně. Žena je pragmatický praktik a já 
jsem kreativní šašek. Nikdy ji určitě nebudu 
vychovávat tvrdou rukou. Chci, aby žila ve 
svobodném světě.

Během korona krize byla zavřená divadla 
a hodně herců nemělo do čeho píchnout. Vy 
jste ale měl velice produktivní období. Na co 
jste nejvíce pyšný?
Asi je dobré říct, jak to bylo úplně od začátku. 
Když jsme zjistili, že se divadla zavřou a Divad-
lo Mír bylo v tu dobu jediný zdroj naší obživy, 
tak jsme měli také problém, co budeme dělat 
a jak budeme žít. Navíc jsme soukromé di-
vadlo, kde je vše mnohem složitější. Finance 
jsou zde hybatelem všeho. Nenapadlo nás 
v tu dobu nic jiného než oprášit staré kamery, 
které jsme si kdysi do divadla pořídili. Najed-
nou jsme začali vytvářet videobsah. Žijeme 
v době internetu, kde můžete zveřejnit prak-
ticky cokoli a bez omezení. Konkrétně You-
tube je absolutně svobodné médium. Také 
jsme zjistili, že náš zákulisní humor, který v di-
vadle máme, nikdo nikdy neviděl. Řekli jsme 
si, že bychom to mohli natočit. Takhle vznikly 
naše první skeče. 

Nejvíce pyšný jsem na to, že to nebyl žádný 
záchvěv. Snažíme si to konzistentně držet. 
Jsem hrdý na všechny lidi kolem sebe, kteří se 
na tom podílejí. Málo kdo o nich ví. Nejsou to 

jen Tři tygři, ale je to dalších 15 lidí. Také jsem 
hrdý na to, že díky tomu máme stále plné di-
vadlo a jsme schopni vyprodat lístky během 
hodiny. To byl náš cíl. 

Díky tomu jsem se také dostal více k filmu. 
Za poslední rok a půl jsem dostal 15 velkých 
nabídek na natočení filmu, z čehož se 8 us-
kutečnilo. A trvá až do teď. Najednou moje 
závislost nespočívá jen na divadle, ale můj 
zdroj kreativity je posunutý i jinam. Jsem rád, 
že to jde i odsud z Ostravy. Pořád jsem slyšel, 
že to nejde. Hrozně mě to demotivovalo. Po 
škole jsem slýchával od kolegů, že tady nikdy 
není možné dělat něco jiného než divadlo. 
Nechtěl jsem být takhle nastavený. V Os-
travě je spousta geniálních herců, umělců 
a muzikantů. Třeba kluci z kapely Nedivoč, se 
kterými jsem natočil klip. Každý musí uznat, 
že ta hudba je výborná a má koule. Měřít-
kem úspěchu by vůbec nemělo být to, odkud 
pocházíš. Potkal jsem se s velkými umělci 
i v Praze a nepociťuji žádný velký rozdíl, jde 
jen o místo bydliště. 

V roce 2018 jste se stal uměleckým šéfem 
Divadla Mír. Jaký umělecký směr má tedy Di-
vadlo Mír? Co připravujete v novém roce?
Směr je jednoznačný. Rozhodli jsme se, že 
budeme divadlo komedie, a že se budeme 
zaměřovat a soustředit převážně na komedii. 
Zmapovali jsme si ostatní města v České re-
publice, jaké mají divadla, na co se zaměřují 
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VYSOCE 
REGENERAČNÍ 

SÉRUM

ROZJASŇUJÍCÍ 
EMULZE S OF 30

Navštivte prodejnu rostlinné kosmetiky 
Yves Rocher v NC Géčko.

NOVINKA
V HLAVNÍ ROLI
ZÁŘIVÁ PLEŤ

yves-rocher.cz

 

VY
RO

BE
NO S LÁSKOU V BRETANI

FR ANCIE 

Z BIO ZDROJŮ

NEKTAR Z PUPENŮ

10
5

LET VÝZKUMU STÁRNUTÍ BUNĚK PROSTŘEDNICTVÍM 
BOTANICKÉ BIOTECHNOLOGIE

VĚDECK Á INOVACE

PATENTŮ ČEK Á NA 
SCHVÁLENÍ VE FRANCII

CZ018 Inzerce Ostrava 160x76.indd   1CZ018 Inzerce Ostrava 160x76.indd   1 28.01.2022   9:5428.01.2022   9:54

Banquet nádobí 
Metallic Red
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a jaké jsou jejich cíle. Zjistili jsme, že v Os-
travě je díra v komediálním tvaru. Nebylo tady 
divadlo, které by se specializovalo na kome-
dii a bylo na to hrdé. Komedie je v Čechách 
vnímána jako něco podřadného, doteď 
nevím proč. Říká se tomu lehký žánr. Zažil 
jsem mockrát, že herec, který je velmi dobře 
schopen fungovat v komedii, je schopen fun-
govat i v dramatu. Ale naopak to moc dobře 
z nějakého důvodu nefunguje.

Chceme bavit diváky, když jim bude třeba 
naprd. Aby se k nám šli uvolnit. Trochu tako-
vé terapeutické centrum smíchu. Docela in-
tenzivně vycházíme z první republiky. Hod-
ně jsem se zajímal o to, jak vznikl Voskovec 
a Werich, Burian, a vůbec si nedokážu před-
stavit, že by někdo Burianovi ve třicátých le-
tech řekl, ať nedělá šaškárny. Co bychom bez 
něj dneska dělali? Co se týče komedie, tak 
on byl tady zakladatel všeho, gagu slovního 
i pohybového. A pro nás je jakýmsi cílem 
toto adaptovat na moderní dobu. Samozřej-        
mě fóry, které dělal Burian, by dneska z mno-
ha důvodů nefungovaly, ale minimálně je to 
základní stavební kámen. 

Na příští sezónu chystáme 3 nové komedie. 
Začali jsme hrát v blokovém systému. U nás 
se to moc nikde neděje, ale takto hrají třeba 
na Broadwayi. Nazkoušíme jednu věc, a tu 
pak hrajeme 4 týdny skoro každý den a pak už 
nikdy. Po všech směrech je to výhodnější. Pro 
herce, techniky – nebourají se kulisy, v rámci 
nákladů se hodně ušetří. Trochu jsme se báli, 
že se to neprodá, ale naštěstí se to neděje. 
První zkušební inscenací byl Chlap na zabití. 
Odehrálo se asi 28 představení, která byla 
vždycky vyprodaná. V únoru nás čeká insce-
nace Už ani den, kde hraju já, Kristýna Leich-
tová a Robin Ferro.

Dal jste se také na dráhu zpěváka a vydal jste 
své první CD. Měl jste šnůru koncertů po celé 
republice. Jak se tohle přihodilo? 
Vzniklo to opravdu necíleně. Nikdy jsem 
neměl ambice zpívat, paradoxně je nemám 
doteď. Je to pro mne koníček. Od 15 let, co 
jsem nastoupil na konzervatoř, jsem se zají-
mal o herectví, ale hudba mě vždy fascinova-
la a pomáhala mně jako člověku. Třeba když 
jsem se potřeboval uvolnit nebo vyburcovat. 
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Na škole jsem studoval hudebně-dramatický 
obor čili jsem tu hudbu částečně studovat 
musel, byť mě to tolik nezajímalo. Teprve tam 
jsem zjistil, že nemám úplně špatný hudební 
sluch. Pořád jsem však neměl ambice zpívat. 
Dostal jsem se ke zpěvu velkým obloukem 
skrze ostravskou kapelu Nedivoč, které jsem 
hrál ve dvou klipech a jeden jim také režíroval. 
Přes Jirku Krhuta a Sváťu Tuleje jsem se dos-
tal k ostatním klukům z kapely, a zjistil jsem, 
že jsou to výborní muzikanti. Jejich hudba 
mě fascinovala. Začal jsem chodit na jejich 
koncerty a potkávat se s nimi. Jirka Krhut mi 
nabídl texty, které by chtěl prezentovat, ale 
nechtěl to zpívat sám. Tak jsem zjistil, že mi 
to není vzdálené. Naše muzika je folkově-po-
etická. Narovinu, já nejsem žádný zpěvák, 
spíše se vnímám jako vypravěč. A když si to 
pro sebe takto označím, tak v tu chvíli můžu 
jet na koncert. Hned na začátku každého kon-
certu se lidem omluvím, že kdyby měli pocit, 
že přišli na zpěv, tak ne. Hudba mě baví, ale 
není mou ambicí.

V tuto chvíli nepřipravujeme nic nového, jen 
pár předjednaných koncertů. Loni jsme si od-
jeli šnůru, kde jsem zjistil, co vše koncertování 
obsahuje. Naše večery jsou postaveny na hu-
moru a legraci, protože v sobě nemůžu popřít 
to, že jsem komik. Spíše je to komponovaný 
večer. Je to jen zpestření mojí profese herec-
tví, která je pro mě primární. 

Vidíme, že to lidi baví a chtějí se vracet, to je 
základ. Až je to přestane bavit, tak to přes- 
tanu dělat.

Připravujete svojí první ONEMAN show. 
Řeknete nám k tomu více?
Po těch šílených dvou letech videobsahu 
a živého hraní jsem se rozhodl, že bych chtěl 
zkusit jinou disciplínu. Postavit se na jeviště 
na hodinu sám a v uvozovkách bavit lidi 
z patra. Ve smyslu stand-upu. Nakoukal jsem 
si všechny možně dostupné české stand-upy 
a zjistil jsem, že takhle to dělat nechci. Poté 
jsem zkoumal, jak funguje americký stand-up. 
A je to nebe a dudy. 

Chtěl jsem, ať je to velké. S mým agentem 
jsme se odvážně dohodli, že zkusíme oslovit 
největší možné kluby a prostory v České re-
publice od 1000 míst nahoru. Povedlo se to. 
Od března jedu sám šňůru, kterou beru jako 
výzvu! Chci zkusit, jestli na to mám. Protože 
můžu také zjistit, že ne. Prvně to na zkouš-
ku vykopneme v Divadle Mír, potom Gong 
a následně pojedeme dál…Prahu, Brno, Olo-
mouc, Liberec, Karlovy Vary, Plzeň…

Na tygrech jsem už mockrát táhl první půl 
hodiny show sám a pokaždé to vyšlo. Vždy 
vycházím z diváků. Koncept bude podobný až 
na ten rozdíl, že teď to bude velké. Bude to 
velmi nekorektní, v současnosti sbírám ma-
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teriál. Chci to dělat tak, jak se to nesluší. Po-
sunout to za nějakou hranici únosnosti. Budu 
si dělat legraci ze všeho. Myslím si, že když 
dáš humoru hranice tak je to v pr..… 

Najdete si také někdy čas na relaxaci? Co je 
pro Vás největším odpočinkem?
Chtěl bych, ale moc to nejde. Když už by to 
šlo, tak to neumím. Pro mě je problém najít si 
něco, při čem bych se šel na povel vypnout. 
Čas pro sebe zatím hledám. Občas si něco 
namaluju, to mě baví, ale toho času je méně, 
než bych si představoval. Zatím je pro mě re-
laxací to, že si sednu do kavárny, dám si kafe 
a vypínám hlavu. Ale také mi to moc nejde…

Máte rád nakupování? Kdo u vás v domác-
nosti nakupuje? Dáváte přednost kamenným 
obchodům nebo už jste v dnešní době dali 
přednost e-shopům?
Nemám rád nakupování ničeho. Ale vím, že je 
to potřeba. Musím vědět, pro co jdu. Nerad 
chodím jen tak po obchoďáku, to je pro mne 
ztráta času. Jídlo kupuji většinou já a koupím 
ho hodně, ať se tam pak nemusím dlouho vra-
cet. Když kupuji oblečení, tak si koupím 3 kusy 
a nosím je 5 let. Vždycky dávám přednost 
kamenným obchodům. Neumím si koupit tře-
ba boty přes internet. Když by mi přišly o číslo 
menší, musel bych je reklamovat a čekat na 
ně další týden. Radši si zajdu do obchodu, kde 
si je vyzkouším. Přes internet kupuji minimum 
věcí. Jen ty, u kterých vím, že když přijdou, tak 
budou v pohodě.

Kde Vás můžeme nyní vidět, slyšet a na co se 
můžeme těšit?  
Určitě běžte do kina na jarní premiéru fil-
mu Spolu. Je to drama, ve kterém jsem hrál 
s Kamilou Janovičovou a Veronikou Žilkovou. 
Hraji v něm autistického chlapce. Byla to 
velká výzva a náročné natáčení. Pak jsem na-
točil komedii o formulích Grand Prix, kterou 
jsem dělal s Honzou Prušinovským, s Robinem
Ferrem a Kryštofem Hádkem. Hlavně půjde 
v létě do kin film, který jsme natočili s kluka-
ma ze Třech tygrů. Natočili jsme ho o loňských 
prázdninách a jmenuje se Jackpot. Sami 
jsme si ho distribuovali a produkovali. Čeká 
mě natáčení filmu s režisérem Jiřím Havelkou 
Zahradníkův rok, kde budu hrát s Oldřichem 
Kaiserem. Příběh filmu je postavený na zá-

kladě skutečných událostí. Setkání s panem 
Kaiserem pro mě bude splněný dětský sen. Je 
to jeden z lidí, kvůli kterých jsem šel studovat 
herectví. 

• narodil se 13. března 1996 v Bohumíně, později 

se přestěhoval s rodiči do městečka Javorník

• vystudoval Janáčkovu konzervatoř v Ostravě 

/ hudebně-dramatický obor

• během studia hostoval v Národním divadle 

moravskoslezském a v Komorní scéně Aréna 

• poté nastoupil do Divadla Mír, kde je od roku 

2018 také uměleckým šéfem

• byl nominován na Cenu Thálie a získal Cenu 

divadelní kritiky Talent roku 2015

• je ženatý, v roce 2020 se mu narodila dcera

• mezi jeho nejznámější filmové a seriálové role 

patří: Lupták (Lajna), Matěj Sehnal (Místo 

zločinu Ostrava), Lumír, David Votrubek (Tři 

tygři), Ludvík Kubeš (Zahradnictví: Dezertér), 

Šimon/„Shoky“ (Shoky & Morthy: Poslední 

velká akce)
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Hypermarket Globus Ostrava
Spojovací 326  |  725 27 Ostrava–Plesná  |  www.globus.cz

Pokud si připravíte naše multivitamínové smoothie, vaši stravu obohatíte 
o pěknou řádku superpotravin. Borůvky, avokádo, červená řepa, kiwi, goji 
a spirulina patří totiž mezi tzv. superpotraviny, které ve srovnání s podobným 
druhem plodin mají výrazně vyšší obsah vitamínů, minerálů, antioxidantů, 
vlákniny nebo omega-3 mastných kyselin.
Zatímco borůvky nebo červenou řepu asi není třeba příliš představovat, spirulina 
může být pro mnohé z nás pěknou neznámou.

Rádi byste se o superpotravinách dozvěděli více? Přečtěte si články na našem blogu 
na www.globus.cz/blog.

ZAŘAĎTE DO SVÉHO JÍDELNÍČKU

VÍCE SUPERPOTRAVIN

Spojovací 326  |  725 27 Ostrava–Plesná  |  www.globus.cz

Přečtěte si články na našem blogu 

MODROZELENÝ ZÁZRAK
Spirulina je druh sinice, která obsahuje spoustu chlorofylu, kyselinu listovou a železo. Pomáhá 
proti překyselení organismu, obnovuje přirozené vnitřní prostředí těla a zlepšuje trávení. 
Její úžasné účinky ocení také sportovci, protože napomáhá vybudovat svaly a prodlužuje 
proces jejich regenerace. Z nutričního hlediska ji z poloviny tvoří bílkoviny, takže je i skvělým 
zdrojem proteinů. Navíc je snadno stravitelná. Přidat si ji můžete do ovocných či zeleninových 
šťáv a smoothie.
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Recept na 2 porce, příprava 5 minut

1.  Ovoce a řepu oloupejte a nakrájejte, jablka ponechte se slupkou, ale zbavte jadřince a nakrájejte.
2. Vše dejte do mixéru a důkladně rozmixujte.
Smoothie je vhodné jako lehká snídaně nebo svačina před sportováním.

Hypermarket Globus Ostrava
Spojovací 326  |  725 27 Ostrava–Plesná  |  www.globus.cz

INGREDIENCE

POSTUP

TIP

1 ks jablko
1 ks kiwi
 šťáva z 1 pomeranče
4 lžíce mražených borůvek
1/2 čerstvé řepy
1/2 banánu

2 lžíce špaldových vloček
1 lžička bio spiruliny
2 lžičky kustovnice čínské (goji)
3 dcl vody
1/2 lžičky avokádového oleje

Spojovací 326  |  725 27 Ostrava–Plesná  |  www.globus.cz

Pro bezlepkovou verzi můžete nahradit špaldové vločky bezlepkovými ovesnými. Olej 
je důležité přidat kvůli vitamínům rozpustným v tucích, avokádový můžete nahradit 
i lněným nebo konopným.

od @Running2

MULTIVITAMÍNOVÉ

od @Running2

MULTIVITAMÍNOVÉ

SMOOTHIE

Rádi byste se o alternativním stravování dozvěděli více? Podívejte se na naše stránky 
www.globus.cz/zdravysvět, kde najdete spoustu inspirace a zajímavého čtení nejen 
o superpotravinách.
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Co říkáte na to, že jste se stala nejoblíbenějším 
prodavačem v našem nákupním centru?
Strašně mne to překvapilo. Je to moc krásné. 
Nejenže mne překvapily veškeré reakce zá-
kazníků na Facebooku, ale dokonce si mne 
tam také našla má profesorka ze střední školy, 
kterou jsem neviděla minimálně patnáct let. Byla 
to úžasná chvíle tohle sledovat. Vůbec mít tu 
možnost se na to podívat externě. Ne v rámci 
firmy, ale z pohledu Géčka, kde jsme jen jedním 
z mnoha obchodů. Takže wau!

Jak dlouho se této práci věnujete, a co Vás na 
ní nejvíce baví?
Myslím si, že už to bude patnáctý rok, co tu-
hle profesi dělám. A co mě na ní baví? Úplně 
všechno! Péče o zvířata, práce se zbožím i ko-
munikace s lidmi. Drtivá většina zákazníků jsou 
naprosto úžasní lidé. 

Máte nejoblíbenější druh zvířete?
Je pravdou, že se starám nejradši o všechna. 
Mojí vášní jsou však akvarijní ryby. Chce to 
velkou péči a znát více informací, abyste se 
v tom orientovali. Blízko jsou mi také terarijní 
zvířata, protože jsou podle mne často nedo-
ceněná. 

...ze zákulisí Géčka

Katka ŠKUTOVÁ

JSME

RODINA

Rozhovor
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A opačná stránka, bojíte se nějakého zvířete?
Bojím se hadů a pavouků. Od konce ledna 
budeme mít pavouka na prodejně. Připravovali 
jsme se na to hodně dlouho. Ale už nastal čas. 
Původně jsme měli mít žabičky, ale nakonec to 
bude pavouk.

Součástí našeho příspěvku na Facebooku 
byla také vaše psí kamarádka Čiki. Jak jste se 
daly dohromady? A má nějaká privilegia, když 
pracujete v PetCenter?
S Čiki jsme se seznámily náhodou. Má kamarád-
ka si šla do útulku pro pejska, a já jsem jela jen 
jako doprovod. A tam jsem Čiki uviděla. Věděla 
jsem, že ji tam nesmím nechat. Během týdne 
jsem si pro ni jela. Podpořila mě i máma a kole- 
gyně v práci. Byl to prostě osud.

Čiki je naprosto úžasná slečna. My jsme se 
prostě měly potkat. Je to má druhá půlka, 
nevím, co bych bez ní dělala. Co se týče práce, 
byla jsem odsouzena k tomu ji do práce vodit, 
protože o ni nemá přes den kdo pečovat. 
A moje práce mi to navíc umožňuje. 
Je to i pozitivum pro firmu, protože mi pomáhá 

při prodeji. Ať už jsou to obojky, postroje nebo 
velikosti neodhadnutých pelechů. Zákazníci 
mají někdy špatný odhad velikostí.

Čiki je velká frfňa, dostává spoustu výběrového 
krmiva, ale slečně se to nelíbí. Už to mám vy-
chytané, ale někdy mi odmítá i některé druhy 
stoprocentních masíček. Díky obchodu je asi 
hodně rozežraná. Neocení jen tak něco. Ale co 
bych pro ni neudělala, ona pro mě dělá strašně 
moc.

Máte nějaké tajné přání, které se Vám zatím 
nesplnilo?
Těch je za život asi mnoho. Miluji cizí svět. 
Když se mi podaří procestovat v životě ještě 
pár zemí, tak budu opravdu šťastná. Takže 
toho chci vidět spoustu. Chci navštívit Thaj-
sko, a v podstatě každou zemi, kde jsem ještě 
nebyla. Chci to vidět ne z pohledu turisty, ale 
z pohledu člověka, který tam žije a poznat kul-
turu, osobnosti a zvyky. 

Za celé Géčko Katce přejeme, aby se jí její ces-
tovatelské tužby co nejvíce vyplnily!

za minutu na vrcholu

...ze zákulisí Géčka
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Najdi schované
předměty

Géčko dětem
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SMĚR OPAVA
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Plesná Globus
40

Spojovací
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Opavská

Mycí linka
Globus

Čerpací stanice
Globus

Dobíjecí
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78, 270, 286,
287, 288, 445
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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

Navštivte

si vás dovoluje pozvat na

Tato výstava je putovní, bližší 
informace o tom, kde si ji aktuálně 

můžete prohlédnout, najdete na 
našich stránkách

www.viridian.cz

Kolektivní výstava malířů
do 28. února 2022

kolektivní výstavu malířů
a posluchačů kurzů kresby,

malby a grafiky
Ateliéru Viridian

od 24. ledna
do 28. února

2022
v NC Géčko



Králičí
HOP

Na podzim připravily děti z okolních ZŠ k narozeninám Géčka 20 
kartonových dortů. Tři vítězné třídy získaly skutečné dorty. Na jaře 
mohou třídy opět tvořit s Géčkem. Tentokrát to budou obří kartonové 
kraslice. Vítěz získá vstup na dvě hodiny do Dětského koutku Globus 
Hello. Kdo to ještě nezjistil, náš koutek rozhodně není pro mrňata 
a nudit se v něm určitě nebudete!
Přihlaste svou třídu na ncgeckoostrava@reflecta.cz do 11. 3. 2022.

Připravujeme

1.místo  - 4.A
ZŠ Josefa Valčíka Ostrava – Poruba

2.místo - 3.třída
Gymnázium ZŠ a MŠ Hello s.r.o.

3.místo  - 3.B
ZŠ Josefa Valčíka Ostrava – Poruba

Velikonoční kraslice

soutěž tříd

Výherní třídy "pekařů" narozeninových dortů pro Géčko

Parkur, skok do výšky a do dálky. 
Pokud čekáte, že Vás zveme na koníčky, mýlíte se. 
Všechny tyto disciplíny totiž hravě zmáknou i cvičení ušáci. 
Tuhle úžasnou podívanou si nemůžete nechat ujít.

sobota 9. dubna
od 14.00
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HRAVÁ
TECHNIKA

Navštivte jedinečnou interaktivní výstavu.
Pro třídy ZŠ si rezervujte termíny na vystavy@elset.cz, do předmětu zprávy uveďte 
„Hravá technika Géčko Ostrava“. 
Pro širokou veřejnost je výstava přístupná každý všední den odpoledne a o víkendu.

INTERAKTIVNÍ VÝSTAVA

14. až 27. března 
Každý den od 10.00 do 19.00


