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ZIMA 2023
Jedeme v tom společně!
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Valentýnská
soutěž se



Děti z domovů se sami snaží. Například 
v rámci benefičních koncertů, kde mohou 
získat finanční prostředky díky výrobě 
vánočních dárečků, jejichž zakoupením 
návštěvníci koncertů mohou domovy 
podpořit. My jsme za centrum tento koncert 
navštívili a moc jsme si celou atmosféru užili. 

Vánoční Tržiště radosti

Balónkové Vánoce
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Letošní Vánoce pro nás byly netradičně balónkové. 
Atmosféru dotvářely „napečené“ perníčky od dětí ze 
základních škol. Za jejich krásné výtvory si děti na oplátku 
užily pravou chuť vánočního cukroví od pekařů z Globusu. 
Hlasovali jste také o nejkrásnější perníček, který vyhrála 
třída 2.A ze ZŠ Josefa Valčíka. Za odměnu je čeká prohlídka 
zázemí cukrárny a pekárny Hypermarketu Globus.

Vyráběli jsme krásné vánoční svícny a dekorace nejen 
v Géčku, ale i při tvoření na vánočním jarmarku v DK 
Poklad. S našimi dalšími partnery jste se mohli setkat přímo 
na pasáži Géčka.
  
Společně s Globusem a iGlobusem jsme přinesli 
mikulášskou nadílku nejen dětem v Géčku, ale i všem 
dětem z hokejového klubu HC Poruba. 

Ohlédnutí za ADVENTEM V GÉČKU

Pro 32 dětí z Dětského domova Hrabová se nám společně s Vámi, zákazníky Géčka a Globusu, podařilo vybrat 
krásných 14 300 Kč. Vaší solidarity si nesmírně vážíme nejen my z Géčka, ale zejména pracovníci DD Hrabová. 
Radost dětí z Ježíška byla jak jinak než ohromná! 

V rámci charitativního projektu na podporu 
Mobilního hospice Ondrášek - Vánoční 
Tržiště radosti – darovali naši nájemci zboží 
a poukazy za více než 25 tisíc Kč. Proto i jim 
patří velký dík za pomoc. 

Splnili jsme přání!



Pohádkový karneval 
s Míšou Růžičkovou

ÚNOR
sobota 11. února od 16.00

Písničková show s autogramiádou nejen pro děti v maskách!
Během představení jsou děti zapojovány do písniček, mohou 
si zatancovat s Míšou na pódiu, zasoutěžit a získat sladkou 
odměnu. Bude se zpívat a tancovat!

DUBEN
sobota 1. dubna od 15.00

• Setkání s opravdovým čokoládovým králíčkem Freyou   
a oříškovou veverkou Ralphem

• Animační program a losování o ceny
• Mini výstava domečků a produktů Sylvanian Families
• Velikonoční workshopy – barvení vajíček a výroba oušek   

s kloboučkem
• Foto zóna
• Hrací zóna

Bleší trh hraček 2023

Sylvanian Families

Představení
z Loutkového světa

Připravujeme

Malí prodejci si vyzkouší prodejní techniky již na druhém 
ročníku této krásné akce. Přijďte si s dětmi nakoupit!

LEDEN
neděle 22. ledna od 14.00

neděle 22. ledna
od 16.00
Tři oříšky
pro Funilku

neděle 26. února
od 16.00
Valentýn se 
Strašfuňákem
a Funilkou

neděle 26. března
od 16.00
Strašfuňákovy 
hody hody 
doprovody
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Hana Fialová
Letos tomu bude 20 let, co jste v angažmá ope- 
retního, později muzikálového souboru NDM. 
Opravdu už tomu bude dvacet let! Nastu-
povala jsem do angažmá, když byly synovi 
čtyři roky. No a příští rok mu už bude dvacet 
čtyři! Tak strašně rychle to uteklo, připadá mi, 
jako by to bylo jen pár let.

Na jaké role vzpomínáte nejraději?
Samozřejmě jsem měla radost z první hlavní 
role, kterou byla role Sugar v muzikálu SUGAR 
(NĚKDO TO RÁD HORKÉ). Potom jsem měla 
nádhernou příležitost v inscenaci ZVONOKO-
SY od režisérky Dagmar Hlubkové, v podobě 
svěřené legendární písně Píseň o smrti nevin-
ného blázna, a tím se mi tehdy otevřely dveře 
k muzikálovému zpěvu. Do té doby jsem 
zpívala víceméně ve sboru, a především se 
hrála klasická opereta, takže spíše klasika. 
Obrovským milníkem v mé kariéře byl konkurz 
na MARGUERITE, který jsem spolu s Evičkou 
Zbrožkovou vyhrála, a byly jsme obsazené 
do této nádherné a zároveň těžké role. Stalo 
se to po reorganizaci našeho souboru. Zkou- 
šení bylo náročné, ale velmi obohacující do 
mého profesního života. Samozřejmě, že jsem 
vděčná Gabriele Petrákové, šéfce našeho 
souboru, a celému týmu muzikálu, protože 
jsem dostávala a dostávám nádherné příleži-
tosti, ať už to byla Evita, Norma Desmond 
ze SUNSET BOULEVARD, Edith Piaf a další 
velké role. Také bych s láskou vzpomenula na 
roli Fantiny v BÍDNÍCÍCH, kte-rou jsem měla 
možnost zpívat na Hudební scéně Městského 
divadla Brno.

Vaši první Thálii jste získala za roli Edith Piaf. 
Inscenace EDITH A MARLENE se hrála na je-
višti Divadla Jiřího Myrona téměř 10 let. Role 
Edith jako by byla pro Vás osobně stvořená. 
Co bylo na ztvárnění této role nejtěžší?
Pravdou je, že tuto inscenaci vymyslel režisér 
Janusz Klimsza přímo pro mě. Tušil, že mi to 
bude sedět. Na zkoušení jsme měli docela 
dost času, takže jsem měla poměrně velký 
komfort. Nejtěžší bylo naučit se francouzské 

Pocházíte z Opavy. Dostala jste někdy nabíd-
ku angažmá v jiném městě? Proč jste se 
rozhodla zůstat věrná našemu kraji?
Ano, narodila jsem se v Opavě, stejně jako mé 
dvě sestry. Já jsem prostřední. Okolo mých 
čtyř let jsme se na chvíli přestěhovali do Ko-
beřic. Po roce jsme se přestěhovali do Poru-
by, kde bydlím dodnes. Dokonce stále bydlím, 
s menšími přestávkami, i ve stejném bytě.
Nabídku angažmá v jiném městě jsem nedos-
tala, tudíž nad stěhováním z tohoto důvodu 
jsem nikdy nepřemýšlela, ale asi bych se 
nestěhovala. Mám kořeny tady, jsem patriot. 

…když hvězdy stoupají vzhůru!!! 
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Narodila se v Opavě. Absolvovala Janáč-
kovu konzervatoř v Ostravě ve třídě Evy 
Gebauerové-Phillips. Mezi lety 1994 až 
2004 byla sólovou zpěvačkou country 
skupiny „Red Hats“, se kterou koncer-
tovala u nás i v zahraničí, několikrát 
s ní vystoupila v zábavných televizních 
pořadech a vydala dvě profilová CD. 
Od roku 2003 je členkou muzikálového 
souboru Národního divadla moravsko-
slezského. V roce 2022 získala v pořadí 
již druhou Thálii v kategorii opereta/
muzikál.
V našem Moravskoslezském kraji jí neřekne 
nikdo  jinak než ostravská Edith Piaf!
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PREMIÉRY V ROCE 2023

OPERA TANEC NEVDĚČNIC & DIDO A AENEAS ● 

ROZBITÝ DŽBÁN & CÍSAŘ ATLANTIDY aneb ODEPŘENÍ 

SMRTI ● TANNHÄUSER ● DALIBOR ● TAJEMSTVÍ ● 

ČERTOVA STĚNA ČINOHRA O LÍNÉ BABIČCE ● MARIE 

ANTOINETTA ● NORA ● MARNÁ LÁSKY SNAHA ● 

HORNICKÉ VDOVY ● ZKOUŠKA ORCHESTRU BALET 

HORA ● LABUTÍ JEZERO MUZIKÁL SWEENEY TODD: 

ĎÁBELSKÝ LAZEBNÍK Z FLEET STREET ● O ZAJÍČKOVI 

ZAPOMNÍČKOVI ● OLIVER! ● INTERVIEW

www.ndm.cz

Děkujeme vám za přízeň  
a těšíme se na vás v novém roce

texty, které jsem se učila skoro rok, bylo to 9 
písní. Do té doby jsem neuměla ani „Bonjour“. 
Zároveň pro mne bylo těžké se vždy neponořit 
do té velké bolesti a duševní temnoty, protože 
Piafka opravdu nebyla jednoduchá role.
Rozhodli jsme se, že to budu zpívat ve fran-
couzštině s velkým orchestrem. Jiné soubory 
toto představení hrají v komorním obsazení 
muzikantů, kteří jsou většinou na scéně. Je 
tam zhruba čtyři nebo pět hráčů. My jsem na-
prosto unikátní výjimka, možná i první divadlo, 
které to nazkoušelo s tak velkým orchestrem. 
Pokaždé to byl pro mne, i pro všechny na je-
višti a hledišti, veliký zážitek. Sama autorka 
Éva Pataki, která se přijela podívat na před-
stavení, se vyjádřila, že jsme se pustili na ten-
ký led. Ale vyplatilo se to.
Inscenace se hrála 10 let, a každé představení 
jsme zažívali standing ovation. 

Bylo Vám líto, že po tolika letech úspěšné ins- 
cenace musela přijít derniéra?
Měla jsem tu roli moc ráda, ale už jsem to 
tak trošku cítila. Myslím si, že lepší je skončit 
v tom nejlepším. Navíc člověk stárne. Cítím 
k této roli, kterou jsem byl obdarovaná, velikou 
pokoru. Deset let jsem byla spjatá s osobno- 
stí Edith Piaf. Na poslední děkovačce jsem si 
dokonce musela kleknout na jeviště a potře-
bovala jsem pár vteřin na poslední rozloučení. 
Odehrávalo se ve mne spousta emocí.
Šansony Edith Piaf zpívám pořád, třeba na 
koncertech. Už je se mnou prostě spjatá.

Jste také držitelkou Ceny Thálie 2022 za roli 
Ády Harrisové v muzikálu KVĚTINY PRO PANÍ 
HARRISOVOU. Dá se říci, která z dvou cen je 
pro Vás cennější?
Nedá se to samozřejmě říci. První nomina-
ci jsem měla již za roli Marguerite. Tam jsem 
chtěla mít opravdu jisté očekávání. Už samot-
ná nominace je velký úspěch. Při předávání 
cen v roce 2014 jsem již byla vyklidněná. Cítila 
jsem, i kdybych tu cenu nedostala, že insce-
nace EDITH A MARLENE je natolik výjimečná, 
že mi to vynahradí. Nakonec jsem cenu dos-
tala, a měla jsem samozřejmě velkou radost. 
Druhá Thálie je „cennější“ v tom, že jsem ji 
vůbec nečekala. Dvě Thálie mnoho umělců 
nemá. Role Ády Harrisové je krásná role, ale 

měla jsem v nominacích silné kolegyně. Bylo 
to pro mne obrovské překvapení. Je to tako-
vé krásné skleněné potvrzení toho, že naše 
práce má smysl, jak pro mě samotnou, tak 
pro naše divadlo jako instituci.

Na jakých projektech/inscenacích nyní pracu-
jete? Kde Vás mohou naši zákazníci vidět?
Nyní zkoušíme muzikál SWEENEY TODD: ĎÁ-
BELSKÝ LAZEBNÍK Z FLEET STREET. Bude to pro 
mne další výzva, není to vůbec jednoduché 
zkoušení, jak po stránce herecké, tak 
i pěvecké. 
Samozřejmě mne mohou diváci také vidět 
v jiných představeních, např. sólově v ko-
morním muzikálu LÍP SE LOUČÍ V NEDĚLI, 
který hrajeme v Divadle „12“. Celý muzikál je 
postaven na jedné postavě Ženy a tu hraji já. 
Na jevišti se také objevuje, k mé velké radosti, 
náš šéfdirigent Jakub Žídek. Diváci mne mo-
hou aktuálně vidět i v KOČKÁCH, nebo v JE-
SUS CHRIST SUPERSTAR a také v činoherním 
muzikálu DONAHA! (HOLE DUPY).



7 | Géčko 01/2023

fo
to

: M
a

rt
in

 P
o

p
e

lá
ř

Věnujete se také pedagogice, vyučujete 
na Janáčkově konzervatoři neoperní zpěv. 
Je v současné době velký zájem o studium 
zpěvu? Co Vám při vedení mladých talentů 
dělá největší radost?
Věnuji se tomu přes deset let. Párkrát jsem 
již přemýšlela, že s učením skončím, jelikož 
vše dohromady skloubit je časově velmi 
náročné. Ale ty děti miluju, nemohla bych jim 
to udělat! O zpěv je stále veliký zájem, zej- 
ména mezi děvčaty. Téměř o všech student-
kách, které jsem učila, mám povědomí. S kým 
jsem v uměleckém a pracovním kontaktu je 
například Radek Melša. Na konzervatoři jsem 
ho učila já a poté vystudoval herectví na 
JAMU. Je to moc šikovný kluk a velký srdcař. 
Hostuje u nás v divadle, a zahrajeme si také 
spolu ve SWEENEY TODDOVI. Pokud vím, tak 
teď odpremiérovali kina pohádku NEJVĚTŠÍ 
DAR, kde dostal velkou roli. Tak to mě zahřívá 
u srdce, když se mým studentům takto daří. 
Mám z toho opravdu radost.

Je o Vás známo, že se angažujete i v rámci 
charitativních projektů. Jste ambasadorkou 
Mobilního hospice Ondrášek. Můžete nám 
přiblížit, jak dlouho s touto organizací spo-
lupracujete a proč jste si vybrala právě je?
Snažím se něco dělat, ale úplně pravidel-
ně se tomu nevěnuji. Pokud mne někdo 
osloví, a vidím, že to má smysl, tak to ráda 
udělám. Velký koncert jsem dělala pro jed-
noho klučinu, který v 17 letech z ničeho nic 
ochrnul. Pomáhal mi s tím skvělý lékař Jirka 
Duda z JIP oddělení FNO, který mne vlastně 

oslovil. A samozřejmě nám pomáhalo spous-
tu dalších lidí. Díky koncertu se vybralo pro 
Pavlíka docela dost peněz, které jeho rodina 
potřebovala.
Holky z Ondráška si mne našly samy. Je prav-
da, že zrovna v té době jsem měla takové 
pnutí sama v sobě, že bych měla něco dělat, 
pomoci. Jak se říká, přání je otcem myšlenky. 
Zanedlouho mne oslovili z Mobilního hospice 
Ondrášek. Mne se jejich nabídka líbila a nyní 
je to již 7 let, co spolupracujeme.
Nedělám akce pravidelně, ani nemám žádnou 
nadaci. Ráda udělám smysluplnou věc, ať už 
je to benefiční koncert, nebo třeba koncert 
pro opravu kostelní věže. Zkrátka, ano dělám 
tyto akce, ale není toho tolik, abych se tím 
moc chlubila. Občas se něco povede a my-
slím si, že je to fajn, když má z toho někdo 
radost a hlavně užitek.

I my letos na jaře navážeme s naším projek-
tem Cesty vedou do Géčka spolupráci s On-
dráškem v rámci akce Běh na dlouhou trať. 
Také poběžíte? Jak se vůbec udržujete v tak 
skvělé kondici? 
Teď jste mne pobavili. Já si myslím, že žád-
nou kondici nemám. Člověk má v sobě pros-
tě určitý temperament. V některých věcech 
jsem strašně pomalá, nechce se mi nad ničím 
přemýšlet a nejradši bych se válela. Je to 
strašné, ale moc se o sebe nestarám. Jedi- 
né, co mi v posledních dvou letech fyzičku 
pozvedlo, jsou procházky se psem. Během 
covidu jsme si s manželem pořídili rotvajlerku 
Cher. Musím s ní chodit často ven, a věnovat 
se jí. Toto je jediný zdroj mého pohybu. 

Jsme rodinné nákupní centrum, a proto se 
nabízí otázka – co pro Vás znamená rodina?
Jsem již dvojnásobnou babičkou, na což 
jsem velmi pyšná a stále se tím ráda chlubím! 
Rodina je pro mě nejvíc! Pro svou rodinu bych 
udělala všechno a miluju je. A děti a vnoučát-
ka jsou největší radost.

Má Hanka Fialová zatím nějaké nevyslyšené 
přání?
Určitě mám, ale nesmí se to říkat nahlas, jinak 
bych to zakřikla! Jsou to ale ty „nejobyčejněj- 
ší a nejvzácnější“ přání.



Géčko dětem

Najdi schované předměty:

2022

P O V L E Č E N Í    P R O S T Ě R A D L A

P Ř I K R Ý V K Y    P O L Š T Á Ř EP Ř I K R Ý V K Y    P O L Š T Á Ř E

w w w . s c a n q u i l t . c zw w w . s c a n q u i l t . c z

P O V L E Č E N ÍP O V L E Č E N Í

Srdcem Géčka jsou zejména prodavači 
a prodavačky v našich obchodech.

Tipnete si, kolik
jich u nás 
pracuje?

Napište nám svůj tip 
do 13. 2. 2023 na email

ncgeckoostrava@reflecta.cz 
 

V úterý 14.2. 2023 na Valentýna
vybereme 1 výherce poukazu v
hodnotě 1000 Kč na romantické

povlečení nebo textil od společnosti
SCAN quilt.

Valentýnská soutěž
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Dane, co Vás na vaší práci
nejvíce baví?

Baví mne vést kolektiv a hlavně motivovat lidi.
Jako vedoucí prodejny NEWYORKER pracuji 
už od otevření Géčka. Během 10ti let, co jsem 
u této firmy, jsem se vypracoval z brigádníka až 
na vedoucího prodejny.  

Čím je výjimečný váš pracovní tým?

Máme zde velice mladý kolektiv, takže jsou 
holky flexibilní a rychle se přizpůsobují změnám. 
Jsem mezi nimi jediný chlap.

Chystáte nějaké novinky
pro zákazníky?

Máme slevy každý měsíc, a nyní se stává, že 
zlevňujeme spíše dvakrát do měsíce. Také jsou 
slevy mnohem výraznější než bývaly, takže si 
myslím, že zákazníci budou hodně spokojeni.

Čím je vaše prodejna odlišná od 
ostatních prodejen NewYorkeru?

Zákazníci si pochvalují, že je velice prostorná, 
stále naklizená a nemusí stát dlouhé fronty. 
Neustále také doplňujeme zboží.

1.

2.

3.

Kdo Vás
obléká v Géčku?

4.

...ze zákulisí Géčka

Vedoucí prodejny
NewYorker

Dan Bystroň
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Co vás osobně na práci ve vaší firmě 
nejvíce baví?

Dá se říci, že všechno. Začínala jsem zde jako 
prodavačka, postupně jsem se vypracova-
la na zástupkyni vedoucí a následně na ve-
doucí prodejny. Baví mne především práce 
s oblečením. 

Nosíte oblečení značky Takko?

Ano, převážně nosím jen tuto značku, moc se 
mi to oblečení líbí.

Čeho si nejvíce vážíte na svém 
pracovním týmu?

Určitě mne těší to, že všechny holky spo-
lupracují. Když je potřeba, vyjdou mi ve všem 
vstříc. Jsem ráda, když je tým stálý, práce je 
pak jednodušší.

Chystáte nějaké novinky pro zákazníky?

Máme pro zákazníky VIP klub. Když se do něho 
zaregistrujete, do emailu vám budou chodit 
všechny akce a slevové kupóny až do -30%. 
Také má zákazník možnost narozeninové slevy 
-20%. 

...ze zákulisí Géčka

1.

2.

3.

125 CZK
REGISTRAČNÍ 

BONUS

VIP
STAŇTE SE NAŠÍM VIP ZÁKAZNÍKEM A ZÍSKEJTE 
EXKLUZIVNÍ VÝHODY.

DALŠÍ INFORMACE  
NALEZNETE ZDE:

4.

Vedoucí prodejny Takko

Simona Krátká
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Přátelé Géčka

Pavel HINNER 

Fandíme Porubě!
Rozhovor s generálním
manažerem HC PORUBA

Rozhovor
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Již rok jsme hrdým partnerem porub-
ského hokejového klubu.
Společně pro Vás připravujeme akce, 
soutěžíme o dárkové poukazy na hoke-
jových zápasech, a u nás rozdáváme líst-
ky na utkání za nákupy v obchodech.
Hokejová sezóna klubu HC RT TORAX 
PORUBA je v plném proudu. O průběhu 
sezóny, ambicích klubu i o hokejové 
mládeži jsme se v krátkém rozhovoru 
rozpovídali s generálním manažerem klu-
bu Pavlem Hinnerem.

Jak jste skládal mužstvo a s jakými cíly jste 
šel do této sezony?
Po loňské ne přiliš úspěšné sezóně jsme si řek-
li, že mužstvo postavíme z větší části z porub-

ských a ostravských odchovanců tak, aby 
hráči měli a cítili větší odpovědnost a vztah 
k Ostravě – Porubě a porubským divákům 
a fanouškům. Toto se nám podařilo a v muž- 
stvu působí 60% hráčů s ostravskými kořeny. 
Hráči si vzájemně sedli a vytvořili výbornou 
a soudržnou partu a výsledky se dostavily. 
Již 20 kol vedeme tabulku „Chance ligy“. Před 
sezónou jsme si také řekli, že chceme hrát do-
brý hokej na špici tabulky a přilákat na tribuny 
co nejvíce ostravských diváků. Vytvořili jsme 
pro tato předsevzetí podmínky, a cíle se nám 
zatím daří naplňovat, návštěvnost se zvýši-
la o 100% proti předešlým sezónám. Věřím, 
že když budeme hrát stále na špici tabulky, 
počet diváků se ještě navýší. 
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Porubský hokejový klub může stavět na široké 
mládežnické základně. Jak se daří mládeži 
v probíhající sezóně?
V hokejovém klubu máme 280 mládežnických 
hráčů, kteří jsou rozděleni podle věku do 
11 mužstev, které hrají nejvyšší soutěže 
pořádané Českým svazem ledního hokeje, 
kromě juniorů, kteří hrají I. ligu juniorů. Zejmé-
na extraligový dorost nám letos udělal veli- 
kou radost a probojoval se mezi 12 nejlepších 
mužstev v České republice. Také hráči 9. a 7. 
třídy hrají finálové skupiny ve svých kate-
goriích. Díky dobré práci trenérů a zázemí, 
které v Porubě máme, registrujeme nárůst zá-
jemců o lední hokej, což je potěšující zjištění 
a zároveň také zavazující. Závěrem bych rád 
popřál všem návštěvníkům Nákupního centra 
Géčko a čtenářům tohoto magazínu a všem 
Ostravákům, především hodně zdraví, štěstí 
a spokojenosti v nastávajícím roce 2023.
 

hcporuba.cz

PARTNEŘI:

18. 1. 2023 | 17.30
Poruba – Zlín

21. 1. 2023 | 16.00
Poruba – Dukla Jihlava

1. 2. 2023 | 17.30
Poruba – Litoměřice

10. 2. 2023 | 17.30
Poruba – Přerov

13. 2. 2023 | 17.30
Poruba – Slavia Praha

18. 2. 2023 | 16.00
Poruba – Kolín

25. 2. 2023 | 18.00
Poruba – Frýdek-Místek

27. 2. 2023 | 17.30
Poruba – Šumperk

MY JSME PORUBA

90 LET HISTORIE

iPhone 14 Pro

NA DOMÁCÍCH UTKÁNÍCH SOUTĚŽ O

inzerce Géčko 160 x 115 mm, leden a únor.indd   1 05.01.2023   13:28:56

Přátelé Géčka

S vysokými cíli a náročností hrát na špici 
„Chance ligy“ určitě rostou náklady na za-
jištění tak náročné sezóny. Jak se Vám daří 
zajišťovat nové partnery pro klub?
Samozřejmě, že s náročností sezóny samot-
né a nárustu cen energií, inflací i zdražováním 
obecně, se nám náklady výrazně zvedly. Máme 
silného a stabilního partnera – společnost 
RT TORAX, bez jehož podpory bychom ani 
náhodou nemohli hrát hokej na takové úrovni, 
jako ho hrajeme nyní. Samozřejmě děku-
jeme Moravskoslezskému kraji a mnohým 
dalším, kteří nám fandí a podporují nás. Díky 
současným dobrým výsledkům se nám daří 
zajišťovat další nové partnery, což je velice 
potěšující fakt pro finanční stabilitu klubu. Pro 
propagaci klubu samotného pořádáme řadu 
promo akcí s hráči a fanoušky. Podílíme se 
na  mnoha charitativních akcích, a to zejmé-
na ve spolupráci s Fakultní nemocnicí Ostra-
va a Nákupním centrem Géčko.  Všem našim 
partnerům a příznivcům bych chtěl touto ces-
tou poděkovat za jejich přízeň a podporu.



vyroben 
z bambusového dřeva 

plastové víko

Chlebník
Brillante
 40,5 x 27 x 17 cm

Brillante
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1111,-

cesta k extázi bodu G

PLEASURE AIR 
TECHNOLOGY ™

cesta k extázi bodu G

NOVINKA
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Nakupuji výhodně 
a v bio kvalitě

Moje dm-app
dm.cz

Mám jistotu, že nákupem 
šetřím čas a peníze

dmBio
těstoviny 
spirelli
500 g

2490
4,98 Kč za 100 g

DLOUHODOBÁ CENA

  od 12.08.2022 24,90 Kč

Kč

BIO

VEGAN
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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

BUĎTE ZA
HVĚZDU

NebePlneHvezd

www.triola.cz
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Jedeme v tom 
společně!

POHÁDKOVÝ
KARNEVAL

Sobota 11. února
Od 16:00 hodin

Písničková show
s autogramiádou nejen 
pro děti v maskách

s Míšou Růžičkovou


