
Děti jsou naším největším štěstím!  

Str. 5

Kristýna Leichtová 
a Vojtěch Štěpánek

Uvnitř magazínu: Advent v Géčku / Tržiště radosti / Dárky pro dětský domov

VÁNOCE 2022
Splněných přání
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Soutěžíme
o stromečky



• od ledna s námi můžete soutěžit každých 14 dní o 3x 
Dárkový poukaz Géčko na 500 Kč na Facebooku

• soutěžíme i na Instagramu, v magazínu, newsletteru 
nebo v našem fotokoutku

• celé léto jsme soutěžili o LG OLED Televizi a 3x Iphone 
13 na naší pasáži

Soutěžíte s námi

• v létě jsme podpořili dárce trombocytů v Krevním centru FNO - 
250 z nich obdrželo Dárkový poukaz na 200 Kč

• předali jsme finanční sbírku Dětskému domovu Hrabová 
a chystáme pro ně vánoční projekt Splněná přání

• zvířecímu útulku Bouda jsme předali hmotnou sbírku pro 
osamělé pejsky a kočičky

• navázali jsme spolupráci s Mobilním hospicem Ondrášek 
a těšíme se na Vás spolu s nimi na Tržišti radosti

Pomáháme potřebným

• naše 4 trasy Cest prošlo už více než 600 dětí 
a s nimi i dost rodičů a učitelů

• žasli jsme nad krásnými kraslicemi, a teď se již 
„pečou“ vánoční perníčky od dětí z okolních ZŠ

• na výstavní stěně se kocháme nad kreativitou 
talentovaných umělců ze SVČ Zábřeh

Máme rádi děti

• těší nás chystat vystoupení oblíbených postaviček, 
sportovců i mazlíčků

• rádi se s vámi dělíme o pomazlení s naším kocourem 
Gerym a psím kamarádem Šerym

• malujeme kamínky pro vaše potěšení při procházkách 
po okolí Géčka

Baví nás vás bavit 
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• na Valentýna jsme z lásky k Vám rozdávali 
dárečky k nákupu nad 500 Kč

• s kytičkou odešly z Géčka všechny ženy na MDŽ 
• nezapomněli jsme na svátek matek, dětí, otců  

ani seniorů
• radost i drobné dárečky jsme rozdávali i na Dni 

dárců krve nebo Festivalu v ulicích

A prostě vás máme rádi, Vaše Géčko!

Ohlédnutí za uplynulým rokem

Rozdáváme dárečky



16.00 - 17.00
Vánoční divadýlko 
se Strašfuňákem a Funilkou

24. 12. 2022 9.00 – 11.45     
25. 12. 2022 ZAVŘENO
26. 12. 2022 ZAVŘENO
31. 12. 2022 9.00 – 12.00
01. 01. 2023 ZAVŘENO

Vánoční
otevírací doba

Startujeme Vánoce
Přivítejte společně
s námi první advent!
Program 
14.00 – 18.00 Tvořivé dílničky – namaluj
 si ozdobu ve tvaru perníčku,
 nebo si vyrob vánoční svícínek
14.00 – 18.00 Stánky našich partnerů

Divadlo naděluje 
výhodné vstupné!                 

1 + 1 vstupenka 
ZDARMA

Nábor dárců krve
Zachraňte životy!

Kosmetika pro ženy
Nechejte se nalíčit!

Skalka Family Park
Malování na obličej 

a kolo štěstí

Fanshop
Fandíme Porubě!

Mikuláš

4. prosince
od 15.00 - 18.00

Společná nadílka Géčka 
a hypermarketu Globus.
Potkejte se s Mikulášem, Čertem 
i Andělem. Chcete, aby předali 
dětem dárečky od Vás? 
Doneste je k označenému stolu 
na pasáži před dm drogerií. 
V 16.30 hodin budou dětem 
předány.

27. listopadu

Advent v Géčku

Loutkové představení pro všechny děti! Strašfuňák 
a Funilka přijíždí opět do Géčka, aby nám zahráli 
kouzelný vánoční příběh!

27. listopadu

Soutěže pro děti! 
Sladké odměny                              



Stáhli si mě a ví vše!

iNFOKARTA
GÉČKO

• Nejaktuálnější informace po ruce

• Slevy do obchodů a akce centra

• Soutěže na sociálních sítích

• Notifikace přímo na displej

• Kartu lze sdílet s rodinou a přáteli

• Karta je bezpečná a je ZDARMA

    �      

KARTA DO VAŠÍ
MOBILNÍ PENĚŽENKY

ULOŽENÍ DO ANDROID

1. Otevřete aplikaci Portmonka

2. V Menu zvolte „Můj pass“     

a klikněte na „+“

3. Naskenujte QR kód

ULOŽENÍ DO IPHONE

1. Otevřete aplikaci Fotoaparát

2. Naskenujte QR kód

3. Přidejte kartu do aplikace Wallet
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Kristýna 
Leichtová
Vojtěch
Štěpánek

pro práci. Po tom jsem v Praze se svým 
souborem celou dobu marně toužil… Šel jsem 
sem také z důvodu, že se dá divadlo dělat 
opravdu vážně, seriózně a důstojně. Hrozně 
mne to baví. Vzdálenost pro mne nebyla 
rozhodující, již jsem tady předtím hostoval 
a zdejší společenská bublina divadelníků je 
výborná, vždy jsem se s nimi cítil velmi dobře, 
a jsem rád, že mne mezi sebe přijali. 
 
Kristýno, rozhodně to muselo být náročné 
i pro Vás. Přirostl Vám již náš kraj k srdci? 
Musím se přiznat, že jak co a jak čím. Ve mne 
se pořád pere ta vzdálenost a to, že mám 
velkou část rodiny jinde. Je to věc, která ani 
za čtyři roky nepřebolela. I přesto, že jsou 
zde krásné Beskydy, hezké divadelní zázemí, 
krásná komunita, kterou máme kolem našeho 
domova, tak stále mám v sobě něco nezaho-
jeného. 

Vojto, vy jste v Ostravě již od roku 2018, 
kdy jste získal pozici šéfa činohry NDM. Jak 
těžké rozhodnutí bylo odejít z velkoměsta 
a z tzv. „volné nohy“ do takto velké instituce 
na druhou stranu republiky?
Moc těžké rozhodnutí to nebylo. Předtím jsem 
11 let pracoval s vlastním souborem v Praze 
a vždy bylo základním problémem udržet to 
celé ekonomicky pohromadě. Umět jim zaji- 
stit podmínky k několikaletému výhledu pra-
covního a osobního růstu. Pak jsem byl chvíli 
na volné noze, ale nebyl jsem součástí širšího 
celku, který se mohl někam posouvat a to mě 
nebavilo dlouho. Chyběl mi nějaký organis-
mus, kterého mohu být součástí, a který se 
může někam posouvat. 
Přicházím z Prahy, která je na tom z hledis-
ka životaschopnosti divadelních souborů 
o mnoho hůře než Ostrava. Národní divadlo 
moravskoslezské je veliká tradiční instituce, 
která dokáže garantovat důstojné podmínky 

…když hvězdy stoupají vzhůru!!! 
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O společném i pracovním životě v Os-
travě, o vánočních tradicích i o dětech, 
jež jsou podstatou lidského štěstí, jsme se 
rozpovídali společně s režisérem a šéfem 
činohry Národního divadla moravsko- 
slezského Vojtěchem Štěpánkem a jeho 
životní partnerkou herečkou Kristýnou 
Leichtovou. 



Vojtěch Štěpánek při režii Bouřlivé plavby v NDM.
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Zákazníci nám dají určitě za pravdu, když 
řekneme, že už jste naši! My Vás zpět nepus-
tíme! Kristýno, hrajete i u nás v divadlech, 
točíte filmy, ale nyní jste založila svůj vlastní 
projekt KOUTEK SVĚTA – řeknete nám, o co se 
jedná a proč projekt vznikl?
Během čtyř let, co jsme tady, jsme si pořídili 
dvě děti. Tím, že máme rodiny takto daleko, 
zde vlastně nemáme skoro nikoho, kdo by se 
nám o děti staral. Zjistila jsem, že je kolem 
mne v centru Ostravy spousta maminek, které 
to mají podobně a chtěly by občas prostor 
i pro sebe.  Nic takového, jako je dětský koutek 
s profi hlídáním a coworking prostorem pro 
rodiče, tu nebyl. Řekla jsem si, proč bych to 
nemohla vytvořit já? V poslední době mne 
o trošičku více než divadelní, filmová a tele-
vizní kariéra naplňuje kariéra rodičovská. 
Jmenujeme se KOUTEK SVĚTA a nacházíme 
se v centru Ostravy, ulice Na Hradbách. Jsme 
dětský koutek s profesionálním hlídáním. To 
znamená, že nám své dítko svěříte, a buď si 
vyřídíte své pochůzky, nebo můžete ve vedlejší 
místnosti v klidu u kávy pracovat. Využíváme 
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Foto Lucie Maceczková

1+1 vstupenka  
Z DAR MA

www.ndm.cz

Pohádkový dárek
DIVADLO!!!

27. listopadu od 14 hodin – NC Géčko
4. prosince od 11 hodin – OC Futurum 

11. prosince od 11 hodin – Avion Shopping Park 
18. prosince od 11 hodin – OC Karolina 

Pouze ve stánku NDM na těchto místech:
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hračky především od českých výrobců, 
snažíme se být i poměrně lokální. Spolupracu-
jeme i s výrobci čajů, cukrárnami či sirupů. 
Děti k nám mohou již od jesličkového věku, 
cca od 8 měsíců. Pro rodiče máme různé 
kurzy a semináře.

I my máme v nákupním centru dětské zóny 
pro menší i větší děti. Využíváte taková místa 
při nakupování? 
Kristýna: Určitě je využíváme. Hlavně pro ty 
děti je to fajn, chodit po nákupech je moc ne-
baví. Tisíckrát radši si budou někde hrát.
Vojta: Děti se obecně rodí do světa, který 
s nimi nepočítá. Židle, kliky i vypínače jsou vy-
soko, nakupování je nuda, vše na ně působí, 
jako by sem nepatřily. A pak jdou kolem ně-
jakého dětského koutku a tam je vše jim na 
míru přizpůsobené – barevné, vše si můžou 
vyzkoušet. To je supr!

Pracovali jste spolu již na několika projek-
tech. Mezi posledními můžeme zmínit insce-
naci Zkrocení zlé ženy pro Letní shakespear- 
ovské slavnosti.
Kristýna: Už jsme spolu pracovali na hodně 
projektech. Vlastně většina mých divadelních 
počinů byla ve spolupráci s Vojtou.
Vojta: Známe se již od střední školy, kdy já 
jsem byl ve druháku a Kristýnka nastoupila do 
prváku a zamilovala se do mne. (smích)
Kristýna: To není vůbec pravda! To říkáš vždy-
cky! (smích) Když mne poprvé uviděl ve dveřích, 
tak se do mne zamiloval on, a celou školu 
po mne toužil. Nikdy se nevyslovil, a stihl se 
i oženit a rozvést se.  Až teprve potom se od-
vážil! (smích)

Vojto, jaké je to režírovat vlastní ženu?
Já ji znám za ta léta už tak dobře, že poznám, 
když něco odbyde. Nemá smysl na ni plýtvat 
nějakou diplomacií, to si vždycky řekneme 
narovinu. (smích) Některým hercům musím 
vše vysvětlovat obsáhle, ale s Kristýnou je to 
kratší a stručnější. 

Přistupuješ k ní tedy jinak, než k ostatním 
hercům?
Samozřejmě, to ani jinak nejde. Není to kvů-
li tomu, že spolu máme děti, ale prostě se 

známe i z toho řemeslného pohledu. Jsou her-
ci, se kterými jsem dělal hodně krát, a stačí 
jim říct během zkoušky tři věty. A jiným je nut-
né vše vysvětlit hlouběji a obsáhleji, než se 
pochopíme. To je normální. 

Kristýno, režíruje Vojta i Vaší společnou 
domácnost, nebo je to spíše na Vás?
Já myslím, že naše domácnost je totální cha-
os, ve kterém nikdo nic nerežíruje. Nikdy ne-
plánujeme nic dopředu, děláme vše z minuty 
na minutu, ze dne na den.
Vojta: Ale připomínky bych měl… (smích)
Kristýna: No to já taky!

Na čem zrovna pracujete a kde Vás mo-
hou naší zákazníci vidět, slyšet či potkat se 
s Vámi?
Kristýna: Natočila jsem ve Zlíně roli pro nový 
seriál, který má opravdu skvělý scénář. Je 
to o mladých puberťácích a jejich životních 
strastech. Myslím, že to bude hodně úspěšný 
seriál. Také jsem kývla na nabídku Lumíra 
Olšovského a když všechno dobře dopadne, 
budu od konce listopadu hostovat v muzikálu 
v Plzni. A pak, kdo ví…?
Vojta: Já chystám pro divadlo velké živo-
topisné drama o Marii Antoinettě, vlastně 
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Kristýna Leichtová jako Kateřina ve Zkrocení zlé ženy na 
Letních shakespearovských slavnostech Ostrava.
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o takovém setkání dvou párů Stefana Zwei-
ga a Lotte Altmannové. Stefan Zweig napsal 
román o Marii Antoinettě. Přišlo mi zajímavé 
vytvořit hru o tom, jak on objevuje život Marie 
Antoinetty, jelikož mají velice podobný osud. 
Oba dva byli společností uhnáni až do úpl-
ného konce. Zweig skončil život dobrovolně, 
poté co si uvědomil, co páchají nacisti v Ev-
ropě. Podobně zfanatizovaný anonymní dav 
dotáhl Marii Antoinettu až ke gilotině. Je to 
hra o tom, jak moc je podceňováno to, když 
se za okny začnou srocovat lidi, a začnou 
křičet, že jsou nespokojeni. Když se s těmi-
to lidmi nikdo nebaví, tak to většinou skončí 
špatně. Zrovna dnes mi pod okny prošla jed-
na demonstrace, tak jsem si dokonce zapsal 
hesla, které používali, a v té hře je použiji. 
Jsou to v podstatě stejná hesla, která křičel 
dav, který startoval francouzskou i nacis-
tickou revoluci. Dav byl, objektivně v právu, 
ale pustil do svého čela špatné lidi, a v obou 
případech víme, kam až to vedlo.

Blíží se Advent, jak prožíváte období Vánoc? 
Kristýna: V posledních letech poměrně dost 
hekticky, byť pro mne je to velice krásné 
období, které trávíme společně s rodinou. 
Vánoce jsou pro herce a divadelníky nejvy-
tíženějším obdobím.
Vojta: Svátky klidu a rodiny slavíme tak, že tu 
naši novou malou rodinu naložíme do auta 
a najezdíme skoro 1000 km. V budoucnu asi 
budeme muset hledat společný kompromis, 
jak tolik necestovat, a i přesto si užít svátky 
s celou velkou rodinou.
Kristýna: Ideální varianta Vánoc, kterou si 
společně přejeme, je trávit je na chalupě. Za-
tím je ale chalupa před rekonstrukcí.

Vedete své dcery k dodržování vánočních 
tradic? Je něco, co se ve vašich rodinách 
dodržuje doteď? 
Kristýna: Rodina Vojty má opravdu speciál-
ní tradici. Na Vánoce a velké oslavy mají 
vznešený nápoj – což je jakýkoliv nápoj 
v plechovce, většinou Coca-cola. Mne to při-
jde velice srandovní. (smích)
Vojta: No, protože to nebylo, když jsem byl 
malý. Dostali jsme ji třeba od někoho v létě 
a měli jsme ji v lednici až do Štědrého dne, 

kdy jsme si ji pak otevřeli, říkali jsme, že jsme 
vznešení. (smích)
Kristýna: Moje plzeňská rodinná tradice je 
o setkání celé naší široké rodiny, kdy v jeden 
den z kraje prosince, pečeme všichni dohro-
mady cukroví. Zdědili jsme po našem dědeč- 
kovi loutkové divadlo, tak s Vojtou všem 
dětem, které tam s námi jsou, vždy společně 
zahrajeme pohádku s písničkami.

Jsme především nákupní centrum pro ro-
diny s dětmi, a proto se v našich rozhovo- 
rech ptáme, co Vy a shopping centra, máte je 
v oblibě nebo dáváte přednost jinému způso-
bu nakupování?
Kristýna: V poslední době to moc ráda nemám, 
jelikož je to velký žrout času. Byla bych radši, 
kdybychom se naučili nakupovat přes inter-
net. Ale to zase naopak nemá rád Vojta. Líbí 
se mi, že je v Ostravě spoustu malých krámků 
s farmářskými potravinami. Na shopping cen-
trech je výhodné to, že je vše koncentrované 
na jednom místě.
Vojta: Každodenní přikupování věcí děláme 
cestou kolem práce, ale pak když je potře-
ba udělat jednou za čas velký nákup, tak za-
jedeme do většího obchodu. Z těch mám rád 
třeba hypermarket Globus, jelikož mají velice 
dobrého řezníka a pekaře.

Známý citát praví, že rodina je jednou 
z nevyhnutelných podmínek štěstí. Co Vás 
v současné době činí nejvíce šťastnými?
Kristýna: Jestli můžu mluvit sama za sebe, tak 
jsou to opravdu ty chvíle, kdy jsme spolu sami 
a nemáme žádné povinnosti, můžeme jet 
kamkoli na výlet a poslouchat životní moudra 
našich malých dětí, při kterých se smějeme 
a bavíme. To je pro mne vrchol štěstí. 
Vojta: Kdo má dvě malé děti, tak přeci nemůže 
říct nic jiného!
Kristýna: Ale můžeš říct něco jiného! Svobod-
ně řekni, co chceš. (smích)
Vojta: Ale ono nejde říct nic jiného, vždyť je to 
pravda. Ty děti jsou prostě strašně zábavné. 
Každým dnem se navíc mění. Nedá se nic 
dělat, prostě děti jsou největším štěstím!
Kristýna: Tak na to si plácnem! To jsem ani 
nevěděla, že to máme stejně. (smích)



Ideální dárek pro ženu

za minutu na vrcholu
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SPORTOVNÍ DÁRKY 
PRO CELOU RODINU



10 | Géčko 05/2022

Mountfield je specialista na zahradní tech-
niku, zahradní nábytek a zahradní bazény. 
Využíváte firemní produkty u sebe doma? 

Ano, to bych byl jinak špatný zaměstnanec, 
kdybych neměl nějaký výrobek ze sortimen-
tu, který prodáváme! Mám většinu sortimentu 
kromě zahradního traktoru, jelikož mám malou 
zahradu, takže bych jej nevyužil. 

Pro naši práci je velice důležité znát, co zákaz- 
níkovi nabízíme. Lépe se nám poté předávají 
zkušenosti s produktem, když ho máme osobně 
vyzkoušený.

Zpět k Mountfieldu, v čem je Vaše pobočka 
v Géčku jedinečná? Co vše nabízí? 

Jedinečná je v personálu, protože mám velice 
schopné prodejní techniky. Vždy je učím, ať 
se k lidem chovají tak, jak chtějí, aby se jiný 
prodejce choval k nim. Všichni tady táhneme 
za jeden provaz. Snažíme se zákazníkovi vždy 
poradit a pomoct. Jsme rádi, když se k nám zá-
kazníci vracejí.

Všimli jsme si, že nezapomínáte ani na psy 
a kočky. Jaké výhody přináší klub Věrný přítel?

I psí miláček je přece součástí zahrady! Proto 
jsme tyto výrobky zařadili do našeho prodejního 
sortimentu. Petfoodem se zaobíráme velice 
dlouho. Pro psí a kočičí mazlíčky prodáváme 
prémiové a super premiové granule od (Carnis, 
VivaVita a StarVita), pochoutky i konzervy. Kdo 
vlastní naši zákaznickou kartu, tak má krmivo 
mnohem levnější než běžný zákazník. Kartička 
nic nestojí a jsme schopni ji zákazníkům vyřídit 
za pár vteřin.

Blíží se Vánoce a prodej vánočních stromů 
a také dekorací a doplňků. Jaké novinky chy-
státe pro své zákazníky?

Máme v nabídce různé ozdoby na stromečky, 
dekorace do bytu, venkovní dekorace včetně 
osvětlení. Připravujeme prodej jedliček z Dán-
ska, dali jsme si opět záležet na vysoké kva-
litě těchto stromků. Je to velmi specifické 
zboží, které si společně s odborníky vybíráme 
jako firma sami.

Jak se na Vánoce připravujete Vy osobně?

Na Vánoce se samozřejmě moc těším! Hmot-
né dárky pro mě nejsou zas takovou prioritou, 
důležitost přikládám k tomu, aby se celá rodina 
sešla pohromadě a prožijeme svátky spokojeně 
a ve zdraví. To bych si velmi přál! 

Mountfield
Martin Obdržálek

Jste oblastním manažerem Mountfieldu. Proz-
radíte nám, jak jste se k této práci dostal?

Cesta byla dlouhá! Začínal jsem v Hlučíně, 
jako prodejní technik v roce 1996 a postupem 
času jsem se vypracoval na pozici vedoucího 
prodejny, kterého jsem dělal 10 let. Po těch de-
seti letech jsem se přihlásil na výběrové řízení 
na pozici manažera, kterou jsem si obhájil a od 
té doby tuto funkci zastávám. Mimo manažera 
dělám ještě interního školitele a kouče. Mount-
field je moje srdcovka, nastoupil jsem do 
Mountfieldu hned po škole. Abyste mohl dělat 
práci v obchodě, tak vás to musí bavit. 

Martin Obdržálek je oblastním manaže-
rem společnosti Mountfield a také vedou- 
cím prodejny této firmy v našem centru. 
My v Géčku ho známe jako příjemného 
a vstřícného člověka, který nám nesčet-
někrát pomohl. Řekli bychom, že je v kolek- 
tivu oblíbený, protože se v jeho blízkosti 
vždy všichni usmívají. 

...ze zákulisí Géčka



MY JSME PORUBA 90 LET HISTORIE

VESELÉ VÁNOCE A ŠŤASTNÝ  
NOVÝ ROK 2023 VÁM PŘEJE



Máte RADOST z pořízení dárků, které mají smysl. 
Nákupem dárků to ale nekončí. 
Je to koloběh radosti. 

Obdarujete někoho, komu chcete předat RADOST. 
Tím se RADOST násobí.  A co je více?

VÁNOČNÍ TRŽIŠTĚ RADOSTI

PODPOŘÍTE DOBROU VĚC
Podpoříte péči o nevyléčitelně nemocné. 
Ty, kteří chtějí své poslední chvíle prožít 
DOMA. Svým nákupem pomůžete splnit přání. 

MÁTE DOBRÝ POCIT

DARUJETE RADOST

Dobro v každém dárku.

Nákupní centrum Géčko darovalo skoro 50 dárků!
Ježíška letos vyřešíte na tržišti radosti!

www.trzisteradosti.cz
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K C K Z K K Ž O Š K O L Á K S

S H A J A B L O Ň E L E Z S U

I A O E C I T R O N Á D A E O

D V N G K U C H Y N Ě E J D H

BIČÍK, CITRONÁDA, DESKA, DISKETA, 
DORUČOVATELKA, EMIGRANTKA, FESTIVAL, 
FIRMA, FOTEL, GEJZÍR, HOUSENKA, JABLOŇ, 
KILOMETR, KLOBÁSA, KUCHYNĚ, LAVICE, 
LŽÍCE, MOTOKÁRA, MOTOR, MRCHA, 
NÁVNADA, OTLAK, PŘEDSÍŇ, PUŠKA, 
REZERVA, ROSOL, ROZBUŠKA, ROZHOVOR, 
RYBÍZ, RYBKA, SAMIČKA, SANITKA, SIRUP, 
SONDA, ŠKOLÁK, TŘÍDA, ZELEŇ

Soutěžte s námi!

Najdi předměty a vymaluj obrázek:

Géčko dětem

Najdi schované předměty:

Čím se chlubí malý čertík z pohádky 
Princezna ze mlejna? ...(tajenka)

Vyluštíte tajenku? 
Pokud se Vám to podaří, napište nám 
do 4. 12. 2022 na email ncgeckoostrava@
reflecta.cz znění tajenky.

V pondělí 5. 12. 2022 slosujeme 4 výherce 
vánočního stromečku – dánská jedle od 
společnosti MOUNTFIELD!

TUŽKA, KLÍČ, PAPÍROVÁ VLAŠTOVKA, PÍSMENO A, 
RUKAVICE



SPLNĚNÁ
PŘÁNÍ
Vánoce pro děti
z dětského domova

Splněné přání, to je pocit štěstí, radosti a naplnění. V dětství jej prožíváme při jeho 

splnění, v dospělosti častěji při jeho plnění. Ovšem plnit přání je nelehká disciplína. 

Musíte znát dobře tužby obdarovaného, věnovat čas přípravě nebo mít dostatek 

peněz na pořízení vysněného dárku. Každý kdo má rodinu a zejména malé děti,

o tom vím své. 

V rozhovoru s ředitelem Dětského domova Hrabová Jaroslavem Dvořákem (jarní 

magazín Géčka), jsme Vám před časem přiblížili život „rodin“ v domově. Plnit 

přání dětem v domově je opravdu těžké. To největší, být se svou rodinou, je často 

nesplnitelné. Dopřát dětem dárky a krásné Vánoce v této nelehké době je bohužel 

ještě těžší. Většina dřívějších stálých sponzorů má své vlastní problémy, a tak často 

zbývají finance jen na běžný provoz. 

Pomozte nám spolu s námi splnit přání i dětem z dětského domova. Jak? Můžete 

zakoupit Dárkový poukaz Géčka v hodnotě 200, 500 nebo 1000 Kč ve směnárně

AAA Valuty a tu pak darovat prostřednictvím našeho „sběrného 

boxu“ na pasáži. Za Dárkový poukaz budou pořízeny dárky pro 

32 dětí z Dětského domova Hrabová. 

                                                                                                    Děkujeme!

z dětského domova

Splněné přání, to je pocit štěstí, radosti a naplnění. V dětství jej prožíváme při jeho 

SPLNĚNÁ

Vánoce pro děti



Dárková karta platí ve všech hypermarketech 
Globus v celé České republice.
Více informací na www.globus.cz 
a v informačním centru hypermarketu  
Globus Ostrava nebo na tel.: +420 596 988 199.

Radost pod stromečkem 
začíná v Globusu

Vyberte si z již hotových dárkových košů v hypermarketu 
Globus Ostrava dle vašeho přání a rozpočtu.
Hodnotu dárkové karty si můžete sami  
určit a částku utratit postupně.  
Platnost dárkové karty je 3 roky  
od jejího zakoupení.

(il
us

tr
ač

ní
 fo

to
)

Potěšte svou rodinu, přátele nebo své zaměstnance a obchodní 
partnery dárkovým košem či kartou Globus.

Chlebíčky a obložené mísy
CHYSTÁTE POSEZENÍ S PŘÁTELI NEBO OSLAVU? 
NECHTE OBČERSTVENÍ NA NAŠICH KUCHAŘÍCH.

Nabídku a více informací 
získáte u našeho personálu
nebo na telefonním čísle 
+420 596 988 246.

Připravujeme z pečlivě 
vybraných surovin

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

Gecko_Vanoce_OSTR_176x250.indd   1Gecko_Vanoce_OSTR_176x250.indd   1 26.10.2022   9:4526.10.2022   9:45



NOVINKA

Zralok  
na dAlkovE ovlAdAnI

ˇ
´ ´ ´ ´´

ELEKTRO
S ÚSMĚVEM

DOPRAVA
AŽ DOMŮ
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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

2022

 L O Ž N I C E       O B Ý V Á K       K O U P E L N A       K U C H Y N Ě L O Ž N I C E       O B Ý V Á K       K O U P E L N A       K U C H Y N Ě

56 prode jen                    www.scanqu i l t . c z

Přijďte si udělat radost do naší nově otevřené prodejny
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Písničková show s autogramiádou nejen pro děti v maskách.

Tři oříšky pro Funilku. Pohádková 
neděle bude opět patřit vaší 
oblíbené loutkové dvojici.

Valentýnský příběh

Pohádkový karneval 
s Míšou Růžičkovou

Strašfuňák
a Funilka

Strašfuňák
a Funilka

Bleší trh 
hraček 2023

Únor

Leden

Únor

Leden
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Připravujeme

Sobota 11. února od 16.00

Neděle 22. ledna od 16.00

Neděle 26. února od 16.00

Neděle 22. ledna od 14.00



• máš doma hračky, se kterými si dlouho nehraješ?
• pomoz jim najít nového kamaráda
• vyzkoušej si prodejní techniky na našem Bleším trhu hraček

Prodávat hračky mohou pouze přihlášené děti ve věku od 6 do 15 let. 
Nabízené hračky musí být nepoškozené, funkční a očištěné – běžné 
opotřebení není na škodu. Škála hraček může být široká - stavebnice, 
dětské knihy, dětské časopisy, komiksy, autíčka, panenky, plyšové hračky, 
stolní a jiné hry. Oblečení, potraviny a nápoje, jsou z prodeje vyloučeny, 
stejně jako živá zvířata.

Předem si s dítětem stanovte přibližné ceny, které však nemusí být 
konečné, protože děti mohou mezi sebou smlouvat. 
Případně mohou mít připraveny cenovky ke zboží. 
Nachystejte si mince na vrácení za 
útratu. Děti nemusí vydávat doklad 
o zaplacení. Zároveň žádáme 
rodiče, aby nevyužívali tuto akci pro 
vlastní prodej a skutečně naplňovali 
záměr Dětského blešího trhu. 

Bleší trh hraček – 2. ročník

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

Leden
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Neděle 22. ledna od 14.00 do 18.00

Vyplněné přihlášky je možné posílat do 15. 1. 2023 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. 2023 do 14.00 hodin k hostesce na pasáži Nákupního centra Géčko, kde se 
zaregistruje a získá prodejní místo. 



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

MAGAZÍN NC GÉČKO OSTRAVA – Vánoce/2022, 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

TO JE PĚKNÝ 
DÁREČEK!
Nejlepší dárečky
si vždy pořídíte sami!


