
Géčku přeji hodně štěstí, spokojených zákazníků 
a klidnou cestu až ke své plnoletosti. 
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Uvnitř magazínu: Připravujeme / Oslavujeme / Soutěžíme

PODZIM 2022
Hříšně dobré nákupy!

fo
to

:  
Th

o
m

a
s 

H
a

b
r

Slavíme
4. narozeniny



L.O.L. SURPRISE!
ELIS MRAZ&
15. ŘÍJNA OD 15.00
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Celé tři dny si budeme hříšně užívat náš festival 
sladkostí! Připravili ho pro Vás tvůrci Čokofestu, 
který jistě znáte!
Můžete se těšit na přehlídku zákusků, pralinek 
a dalších dobrot pro mlsné jazýčky! Pro malé 
návštěvníky budou připraveny tvořivé dílničky 
po celou dobu akce.

Připravujeme

Slavíme 4. narozeniny Géčka!
Můžete se těšit na L.O.L. Surprise Fashion show, animační 
program, hrací zóny a pěvecké vystoupení ELIŠKY MRÁZOVÉ!

Milujeme naše babičky a dědečky! 
Proto jsme si pro 300 z nich připravili dárečky!
*1 dárek na osobu od 60 let a více
*do vydání zásob

Den seniorů – V Géčku 
to roztočíme dědoušku! 

Připravujeme pro Vás pravidelné pohádkové neděle se Strašfuňákem 
a Funilkou! Přijďte si s dětmi užít loutkové divadélko do našeho 
Géčka!

Pohádkové neděle se Strašfuňákem
HALLOWEEN

16. - 18. září 

sobota 1. října od 12.00

sobota 15. října od 15.00 - 19.00

neděle 30. října od 17.00 

HRÍŠNÝ
FESTIVAL SLADKOSTÍ

L.O.L. SURPRISE!
ELIS MRAZ&

V rámci festivalu si budete moci vyzkoušet i parahokejové aktivity! 
Chcete vědět, jak se jezdí na parahokejových saních? Soutěžte s 
námi na simulátoru a vyhrajte vstupenky na IPH CUP, který se bude 
konat od 24.-30. 9. 2022 v RT TORAX ARÉNĚ!



Připravujeme

Paní učitelky! Jsou vaše děti kreativní? Chtěly byste nám pomoci 
vytvořit kouzelnou vánoční atmosféru na naší pasáži? Přihlaste 
se do 30.09. na e-mail: katerina.kuskova@reflecta.cz. 

Zúčastněné třídy získají cukroví pro svoji vánoční oslavu!

Pro ZŠ - Cukroví za cukroví
Tvořte s námi za sladkou odměnu!

...novinky z Géčka

Navštívili jste již naše nové obchody?
Od července se v Géčku nachází obchod TEDi, kde seženete 
papírenské zboží, dekorace i potřeby pro úspěšnou párty!

Na konci srpna jsme otevřeli nový obchod s módou SINSAY pro 
celou rodinu. 

Otevřeli jsme nové obchody

Náš fotokoutek se proměnil v továrnu na cukrovinky 
a čokoládu. Vyfoťte se s obřími donuty, makronkami, 
cukrátky či bonbóny!

Nová výzdoba
fotokoutku

Označte nás a získejte poukázku!
Vyfoťte se v Géčku nebo na akci Géčka, a označte nás 
na našich sociálních sítích s hashtagy #ncgeckoostra-
va #geckoostrava #geckosoutez. Jednou měsíčně losuje-
me z Vašich fotek výherce dárkového poukazu v hodnotě 
200 Kč!
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Eliška 
Mrázová

Vedli vás k hudbě rodiče, nebo jste si našla 
cestu sama? Na kolik nástrojů vlastně hra-
jete? Jste samouk?
Rodiče jsou velmi důležitou součástí. Odma-
la nás oba s bratrem vedli k hudbě, kreslení 
i tančení. Maminka nás vozila z kroužku do 
kroužku a táta nás opravdu neskutečně 
podporoval a vždy chtěl, ať máme vše co 
potřebujeme k tomu, abychom se mohli po- 
souvat dál. Takže ta podpora byla nesku-
tečná. Hlavně díky tomu jsme oba s bráchou 
hudebníci, kteří hrají na několik hudebních 
nástrojů a skládáme hudbu. Já jsem aktuál-
ně trochu více zabředla v hudební produkci 
a songwritingu, no a brácha aktuálně začal 
se zvukovým mícháním filmů. Nyní pracuje na 
filmu Princezna zakletá v čase 2. 

V roce 2014 jste získala ocenění Objev roku 
v anketě Český slavík Mattoni. Pomohlo vám 
to v následující kariéře?
Určitě pomohlo. Když mi bylo dvacet, najed-
nou se se vším roztrhl pytel a já vystupova-
la každý týden. Dvojáky, občas trojáky. Bylo 
to velmi aktivní období. Ale nakonec v rámci 
života je to jen soška na mé skříňce. Je to 
pěkné a vážím si toho. Ale v širším spektru to 
v tom životě moc velký význam nemá. 

Elis Mraz vlastním jménem Eliška Mrázová 
(*6. srpna 1994) je česká zpěvačka a skla-
datelka. Své debutové album s názvem 
Shubidu vydala v roce 2013. Během své 
pěvecké kariéry zaznamenala řadu úspěchů, 
například 2. místo na mezinárodní soutěži 
Golden Lute či 3. místo v anglicko-americkém 
hudebním žebříčku BEAT 100, zásluhou písně 
Letter to Mom inspirované skutečným do-
pisem z koncentračního tábora.

V SOBOTU 15.10. VYSTOUPÍ ELIS MRAZ NA 
NAROZENINOVÉ OSLAVĚ NAŠEHO NÁKUPNÍHO 
CENTRA. Při této příležitosti nám poskytla 
rozhovor o svých začátcích, hudební tvorbě 
i rodině.

V současnosti žijete v Praze, ale narodila jste 
se v naší krásné Ostravě. Co na našem městě 
milujete? Plánujete se v budoucnosti vrátit?
V Ostravě jsem se narodila a vyrostla. Vždy-
cky bude velmi silnou součástí mě jako člově-
ka a bude mým domovem. Do Prahy jsem se 
odstěhovala za studiem hudebního skladatel-
ství na Ježkově konzervatoři. Není to ale, že 
bych byla ustálená na jednom místě. Neu-
stále pendluji domů a moc ráda se vracím. 
Jestli se jednou úplně přestěhuji zpátky, to 
aktuálně netuším. Snažím se zas tak extrémně 
neplánovat. Ono se stejně velmi trefně říká – 
Bůh se směje, když člověk plánuje. Uvidím kam 
mě ten život zatáhne. A co miluji na Ostravě? 
Jelikož jsem v ní strávila celé dětství, pubertu 
i dospívání - tedy 20 let. Upřímně … posled-
ní dobou když mám možnost, tak chodím po 
všech těch místech, které jsou se mnou sp-
jaté a vzpomínám. Ostrava jsou lidé, jsou to 
zážitky, vzpomínky. No a samozřejmě – rodina. 

…když hvězdy stoupají vzhůru!!! 
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S bratrem Daliborem v dětství.
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V tomtéž roce jste se dostala do semifinále 
soutěže Hlas Česko Slovenska. Šla byste do 
toho znova?
Šla. Poznala jsem tam svého nejlepšího 
kamaráda zpěváka Martina Císara. Tak 
už jen kvůli tomu, protože je pro mě velmi 
důležitou životní oporou a už několikrát mi 
pomohl se dostat z těžkých situací, kterými 
jsem si procházela. Samozřejmě jsem na-
brala zkušenosti, ukázala se širší veřejnosti. 
Rozhodně toho nelituji.

Ve svém mladém věku jste již měla možnost 
spolupracovat se zahraničními umělci a pro-
ducenty. Jak se liší zahraniční muzikantské 
prostředí od českého?
V zahraničí se více spolupracuje. Ale posled-
ní dobou je hezké vidět, že hodně skladatelů, 
kteří také jezdí do zahraničí se snaží tento 
systém i těch Songwriting campů praktikovat 
u nás. Hudební svět je v podstatě všude stejný. 
Jenom ve větším měřítku samozřejmě. Všichni 
chtějí prorazit, složit hit. Ono se to v podstatě 
jinak moc neliší. Je vždycky ale neskutečná 
věc, když můžete skládat s člověkem, který 
vám má co předat. Je to taková škola života, 
jen si učitele vybíráte sami.

Zpíváte především v angličtině. Proč tomu 
tak je?
Asi těžko budu vysvětlovat, že už první skladby 
jsem napsala v angličtině. Vyrostla jsem na 
Michaelu Jacksonovi, Whitney Houston, Mari-
ah Carey. Sestře v akci. Prostě devadesátkové 
dítě. Milovala jsem jejich písně. Když přišlo na 

mé skladby, v tom zpěvu jsem tu angličtinu 
cítila více. Nemá to ale nic společného s tím, 
že bych zavrhovala češtinu ve své hudbě. 
Hledám si k ní cestu. Mám skladby v češtině, 
ale jsou velmi osobní. Trochu sbírám odvahu 
na to je vydat. Nechci na sebe tlačit.

Co vás více naplňuje - zpěv nebo skladatelství? 
A jaké prostředí potřebujete pro své tvoření?
Poslední dobou jsem více skladatelka než 
zpěvačka. Jsem také hudební producent-
ka, tedy skladbu nejen skládám, ale tvořím 
i hudební podklad, který pak posílám až na 
master. Přijde mi, že v Česku je zatím málo 
žen, které hudební produkci dělají. Je to velká 
škoda. Doufám, že se to v budoucích letech 
změní. Aktuálně mě naplňuje vytvářet hudbu 
i hudební produkci pro jiné. Mám své domácí 
studio, takže prostředí je tím docela dané. 
Plánuji jít v příštím roce i na vysokou školu, 
která nemá s hudbou nic společného. Ve sku-
tečnosti jsem ale nejvíc skladeb vždy napsa-
la právě ve škole, tak uvidíme, co to udělá. 

Váš bratr je také muzikant a skladatel. 
Tvoříte společně?
Ano, tvoříme. Ne zas tak často, protože každý 
z nás měl vždy své projekty, a to co jsme 
hudebně dělali bylo vždy diametrálně odlišné. 
Na druhou stranu doufám, že se naše cesty 
budou spojovat čím dál častěji. Už jen z toho 
důvodu, že spolu rádi trávíme čas. Bohužel 
jak nás život každého tahá jiným směrem, 
není tolik času na to ho spolu trávit. 

Co považujete doposud za svůj největší 
úspěch?
Upřímně nevím. Já to moc takto neberu. Je to 
neustálý koloběh nahodilých událostí, které 
na sebe navazují. Ať už byly pozitivní nebo 
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S bratrem Daliborem Mrázem, který je také muzikant.
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negativní, měly smysl. Proto ani nic moc nevy-
pichuji, občas mi to přijde takové povrchní. 
Ale asi jeden z největších životních úspěchů 
bude se dostat na mou vysněnou školu. Je 
to obor, který jsem si přála dělat celé dětst-
ví a dostat se na něj není vůbec jednoduché. 
Takže v krátkém časovém horizontu, pokud se 
dostanu, to bude můj velký úspěch. 

V roce 2020 a 2021 jste se zúčastnila národ-
ního kola soutěže Eurovision Song Contest. 
Jak vzpomínáte na tuto zkušenost? Budete 
zkoušet umístění i v následujících letech?
Možná jo, možná ne. Podařilo se mi umístit 
dvakrát druhá. Je to vždy super zkušenost. 
Minulý ročník vzniklo i úžasné live video točené 
Českou televizí, na které jsem velmi hrdá, je-
likož byl můj velký sen si udělat taneční živák. 
Tak se mi to splnilo na píseň Imma Be. Díky 
této skladbě jsem se dostala taky na bill-
board na Times Square v New Yorku v rám-
ci Spotify kampaně EQUAL. Takže opět se 
prohra otočila ve výhru, na kterou strašně 
ráda vzpomínám a má opět význam v mém 
hudebním životě. Do budoucích let uvidím. 
Když bude song, zkusím to možná znovu. 

Máte ambice prorazit i za hranice České re-
publiky? 
Tyhle ambice upřímně moc nemám. Měla jsem 
možnosti vycestovat, přičuchnout i jiným 
hudebním místům, ale že bych to měla jako 
životní cíl se uplatnit mimo Evropu a Českou 
republiku, to ne. Poslední dobu si kladu spíše 
otázku, koho tohle vlastně udělala šťast-
ným. Čím víc chcete, tím spíš nikdy nebudete 

s ničím spokojení. I proto bývají umělci takový 
malý uzlíček neštěstí. Já o tohle upřímně ne- 
stojím. Ráda bych si řekla až budu stará, že 
můj život měl smysl a dokázala jsem ho žít 
a vážit si ho. Když se za něčím honíte, tyh-
le věci vám často unikají. Pokud se má stát, 
že se o mě dozví i lidé ze zahraničí, tak se to 
stane přirozeně. Netlačím na to. K tomu mě to 
táhne aktuálně úplně jiným směrem. 

Co byste popřála našemu nákupnímu centru 
k narozeninám? 
Hodně štěstí, spokojených zákazníků a klid-
nou cestu až ke své plnoletosti.
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S kamarádem Martinem Císarem z Hlasu Česko Slovenska.

Český Slavík Mattoni 2014 - objev roku. 

Elis Mraz na Times Square v New Yorku.
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Skvělé nápady 
přímo z přírody 

 dm.cz/udrzitelnost

GREEN

IDEAS

Balea
krém na ruce
podmáslí & citron 
100 ml

2990
DLOUHODOBÁ CENA

  od 04.05.2022 29,90 Kč

Kč

Balea
natural beauty 
tekuté mýdlo 
bio pomeranč & bambus
300 ml

2990
9,97 Kč za 100 ml

DLOUHODOBÁ CENA

  od 04.03.2022 29,90 Kč

Kč

Jasná volba 
pro moji pokožku 
i životní prostředí 

VEGAN
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Náš kolektiv prodavačů dává zákazníka vždy 
na první místo a všechno tomu přizpůsobu-
je. Chceme, ať od nás zákazník odchází vždy 
spokojený. Taky máme novou hezkou moderní 
prodejnu. 

Géčko oslaví 11. října již čtvrté 
narozeniny. Co byste mu popřáli?

Géčku přeji, aby zákazníků bylo rok od roku 
více, protože si to zaslouží. Také bych mu přál, 
aby se v současnosti nepotýkal se zavřenými 
jednotkami, a aby si udržel stávající klientelu, 
kterou již má vybudovanou.

Obchody
...ze zákulisí Géčka

v novém kabátě

Proč by si měli zákazníci vybrat 
k návštěvě právě naše Géčko?

Velká výhoda Géčka je v tom, že tady není ta- 
kový přetlak lidí, jako tomu je v jiných nákupních 
centrech. Je tu výborná dostupnost, vždy je 
kde zaparkovat. Líbí se mi uzpůsobení centra 
a strašně se mi líbí, jak se Géčko snaží záka-
zníky zaujmout a pořád pro ně něco pořádá, 
organizuje a podobně. Proto by si měli vybrat 
naše Géčko.

Jakou novinku jste si připravili pro své 
zákazníky?

Prioritou naší prodejny je pro zákaznický servis. 

1.

2.

3.

Určitě jste si všimli několika změn v našem 
nákupním centru.
Na konci května došlo k přesunutí prodejny 
PLANEO na nové místo, později se přesunu-
la také prodejna CCC. To vše proto, aby-
chom Vám mohli na pasáži nabídnout nové 
obchody. Naše starší obchody dostaly nový 
kabát. Nového majitele získala také kavár-
na LÍVANCOVNA.
Připravili jsme si pro vás malé rozhovory 
s vedoucími těchto prodejen.

VEDOUCÍ PRODEJNY PLANEO Pavel Bednář
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Proč by si měli zákazníci vybrat 
k návštěvě právě naše Géčko?

Já osobně mám Géčko moc ráda, protože je 
pro rodinné a všichni si tady najdou to svoje. 
I já sama tady chodím nakupovat s dětmi, které 
si vyhrají na prolézačkách na pasáži, a já si 
mezitím nakoupím. Poté si dáme něco dobrého 
v Lívancovně. Také má Géčko prostorné parko-
vání, a jelikož to není žádná výšková budova, 
nic rozlehlého, je to zde pro ženu ideální. 

Jakou novinku jste si připravili pro své 
zákazníky?

Máme rozšířený sortiment, nové kolekce a zá-
roveň naše firma stále nabízí nové akce. 
A samozřejmě profesionální obsluha a možnost 
poradenství.

Géčko oslaví 11. října již čtvrté 
narozeniny. Co byste mu popřáli?

Hlavně spokojené zákazníky, kteří se k nám bu-
dou rádi vracet!

Proč by si měli zákazníci vybrat 
k návštěvě právě naše Géčko?

Protože naše Géčko nabízí svým zákazníkům 
širokou škálu možností nákupů, počínaje obuví, 
oděvy, sportovních potřeb, domácích doplňků, 
hraček pro děti, elektroniky a tím to zdaleka 
nekončí. Právě se zde otevřela nová prodejna 
Sinsay (jediná v Porubě) a na své si zde přijdou 
i milovníci sushi a ryb, protože zde otevře i nová 
sushi restaurace.

Jakou novinku jste si připravili pro své 
zákazníky?

Moc ráda bych chtěla zákazníkům kromě oblí-
bených lívanců nabídnout ještě mini zákusky. 
Takovou malou sladkou tečku k dobré kávě, 
pokud není zrovna chuť na zmrzlinu nebo 
lívanečky. Nyní řeším místo, kam vitrínku umístit 
a toho nejlepšího dodavatele.

Géčko oslaví 11. října již čtvrté 
narozeniny. Co byste mu popřáli?

Co jiného popřát nákupnímu centru, než-li 
jen samé spokojené zákazníky, kteří se k nám 
budou rádi vracet a ruku v ruce s tím souvisí 
samozřejmě i spokojenost na straně zaměst-
nanců.

...ze zákulisí Géčka

1.

1.

2.

2.

3.

3.

VEDOUCÍ PRODEJNY CCC Veronika Hluchníková

MAJITELKA LÍVANCOVNY Lenka Řezníčková
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Recenze od Vás...

PŘÍSLUŠENSTVÍ 
PRO OSLAVY,
DEKORACE,
PAPÍRNICTVÍ, 
A DALŠÍ...

Sleva se nedá sčítat s jinými. Sleva je platná do 30. 9. 2022

*Sleva neplatí
na učebnice,

zlevněné zboží
a dárkové poukázky.

Sleva

20 %
NA

VŠECHNO*

CUT

M. L.

Velice milé překvapení po návštěvě, dlouhou 
dobu jsme tam nebyli a strašně supr jsou ak-

tivity pro děti, dětský koutek, Lego stavebnice, 
prolézačky a dokonce i fotokoutek

star-primarystar-primarystar-primarystar-primarystar-primary

Kristýna Nogová

Nejkrásnější nákupní centrum v Ostravě.

star-primarystar-primarystar-primarystar-primarystar-primary

D. N.

Toto nákupní centrum se mi líbí svým 
rozložením, vše je na jednom patře a tak 
není třeba bloudit v patrech a ztrácet se 

v orientaci. Je možné tady koupit oblečení, 
drogerií, květiny, elektro a spoustu dalšího 

zboží. Je zde pěkná atmosféra a když dostane 
člověk hlad, může se zde také výborně najíst.

star-primarystar-primarystar-primarystar-primarystar-primary



Na internetu stále kolují nejrůznější mýty 
o škodlivosti mamografie, nejčastěji ten, že 
způsobuje rakovinu štítné žlázy a prsu. „Je to 
úplný nesmysl. Při mamografii se používá vel-
mi nízká dávka měkkého rentgenového záření. 
Odpovídá přibližně dávce, jakou každý z nás 
obdrží z přírodních zdrojů v průběhu 15 dnů. To 
bychom tedy všichni museli mít rakovinu štítné 
žlázy každou chvíli,“ zdůrazňuje primářka Jana 
Vymětalová z mamografického pracoviště EUC 
Kliniky Ostrava, kterým ročně projde přes de-
set tisíc pacientek. „Zhruba u stovky z nich na-
jdeme nádor prsu,“ dodává.

V současnosti neexistuje jiná přesnější metoda 
k odhalování raných stadií rakoviny prsu, než 
je právě mamografie. Důležité je přitom slovo 
„raných“, čím dříve se totiž nádor objeví, tím 
větší jsou šance na vyléčení. „Nález rakoviny 
prsu neznamená konec života ani automaticky 
ztrátu prsu. K jeho odstranění se přistupu-
je spíše výjimečně, obvykle pouze tehdy, je-li 
nádor příliš velký nebo se v prsu najde nádorů 
více. Čím je ložisko menší, tím je výsledek po 
operaci lepší a šance na vyléčení vyšší,“ vy-
světluje lékařka z EUC Kliniky Ostrava Jana Vy-
mětalová, proč je prevence tak důležitá.

Bohužel není málo žen, které nechtějí jít na pre-
ventivní vyšetření ze strachu, aby se „náhodou“ 
na něco nepřišlo. „Některé dokonce i ve chvíli, 
kdy si samy pohmatem nějakou bulku najdou, 
odkládají vyšetření ze strachu, že se děje něco 
nebezpečného a bojí se třeba ztráty prsu. Když 
tomuto strachu podlehnou, jejich obavy se 
později opravdu mohou vyplnit, protože rakovi-
na sama od sebe nezmizí,“ upozorňuje primář-
ka Jana Vymětalová. Přitom jsou dnes šance 
na vyléčení rakoviny prsu nesrovnatelně vy-
šší než před dvaceti lety. Je to dáno možností 
včasného záchytu onemocnění a k obrovskému 
pokroku došlo i v možnostech léčby. Kromě 
operace, ozařování a chemotera-
pie dnes existují i možnosti cílené 
biologické léčby. Všechny tyto 
faktory dnes významně přispívají 
k zlepšení kvality života i prognózy 
nemocných žen. 

Mamografické vyšetření hradí po-
jišťovny ženám od 45 let každé dva 
roky. „Ale je samozřejmé, že když si 
žena najde v prsu cokoli nenormál-

ního, ať už hmatnou bulku, krvavý výtok z bra-
davky nebo kožní změnu, neměla by s návštěvou 
mamografického screeningového pracoviště 
otálet a nečekat až na pravidelnou prohlídku,“ 
podotýká Jana Vymětalová. 

U mladých žen je rakovina prsu relativně vzác-
ná, ročně jí v naší republice onemocní asi 150 
žen mladších 35 let. Problém ovšem je, že u nich 
probíhá mnohem agresivněji. Proto by si každá 
žena měla jednou měsíčně provádět samovy-
šetření prsů a v případě pochybnosti co ne-
jdříve navštívit lékaře.

„Ženy se zvýšenou genetickou zátěží, tedy ty, 
u nichž se vyskytla rakovina prsu nebo vaječní-
ku v přímé příbuzenské linii u dvou a více žen, by 
měly absolvovat konzultaci na specializovaném 
genetickém pracovišti a podle výsledku ge-
netického vyšetření pak absolvují individuální 
plán kontrol na mamografu, ultrazvuku nebo na 
magnetické rezonanci,“ říká Jana Vymětalová.

Obecně lze říct, že pravděpodobnost vzniku 
nádoru prsu roste se stoupajícím věkem. Svůj 
vliv na vznik nemoci mohou sehrát i takzvané 
rizikové faktory, mezi které patří například 
obezita, nedostatek fyzické aktivity nebo vyšší 
konzumace alkoholu.

Ženy se mohou na mamografické vyšetření ob-
jednávat telefonicky. Na EUC Kliniku Ostrava 
prostřednictvím call centra na čísle 
+420 597 437 777. 

HROZBOU PRO ŽENY není mamografické 
vyšetření,ale strach z něj
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Spojte správné obrázky:

Najdete správnou siluetu?

Géčko dětem

Najdi schované předměty:

Najdi schované předměty:
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J B U B L A N I N A F P O D D

A A N O E D R O K A T Z I M E

K T M J E D R O K A T Z I M E

D E S K É J O O A K R M R S T

Á R C M A Z L O V K F D R K Í

R I Y I O E U A A E L S E O K

A E K L Ž P P A Ž K I D Ý Ř N

M B I N K U B Á T O R L T E E

A F Y A R K R O A S T E O N O

K I P H O S K D P Y Á D M I K

P S C L C R O T O S T E O N O

A P E S U B J E K T I Z T A D

M D R H O O M Ě U É C E U N O

A R Ě V Ú D Í V S M K R A V R

Ě T S A M O P A L O R T N O K

AKORDEON, AUTOMAT, BATERIE, BUBLANINA, CITÁT, DEŠTNÍK, 
DEZERT, DRUŽICE, DŮVĚRA, EKOSYSTÉM, FAZOLE, FILOZOFKA, 
FLIRT, CHRUPAVKA, CHYBA, INKUBÁTOR, JAMKA, KAMARÁDKA, 
KAPSA, KOLEDA, KONTROLA, KRŮTA, MAPKA, MĚRKA, NORMA, 
OKRUH, POKUS, POMSTA, PULOVR, RODOKMEN, SAMOPAL, 
SKOŘEPINA, SUBJEKT, SVOBODA

LUŠTĚTE A VYHRAJTE!

Vyluštíte tajenku? Napovíme, že 
souvisí s ročním obdobím, které 
právě začalo!

Pokud se Vám to podaří, napište 
nám do 30. 9. 2022 na email 
ncgeckoostrava@reflecta.cz
vyluštěnou tajenku.

V pondělí 3. 10. slosujeme
5 výherců o volné vstupy
pro celou rodinu do
SKALKA FAMILY PARK.

Soutěžte s námi!
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Oslavme společně
tradici a kvalitu.
194 let tradice Globusu.

INZ_Gecko_176x250.indd   1INZ_Gecko_176x250.indd   1 04.08.2022   10:4004.08.2022   10:40



vyroben 
z bambusového dřeva 

plastové víko

Chlebník
Brillante
 40,5 x 27 x 17 cm

Brillante

999,-
1111,-

sdílejte potěšení

Chorus

INZERCE Gecko Ostrava 78 x 115.indd   1INZERCE Gecko Ostrava 78 x 115.indd   1 21.07.2022   7:20:1821.07.2022   7:20:18

NOVÁ KOLEKCE
#OblekameVaseKrivky

www.triola.cz
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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
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L.O.L. SURPRISE!
ELIS MRAZ&

15. ŘÍJNA OD 15.00
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HRÍŠNÝ
FESTIVAL SLADKOSTÍ

Tři dny plné cukroví, makronek, dortů, 
sušenek, čokolády a dalších sladkých

dobrot z celé České republiky.

Všichni vystavovatelé na jednom místě.

Doprovodný program pro děti i dospělé.

Soutěže o dárkové poukazy Géčko.

Jedinečný

FESTIVAL SLADKOSTÍ
poprvé v Géčku!

16.–18. září
VSTUP

ZDARM
A


