Magazín
Léto 2019

SLIZOMÁNIE ● 22. 6. 2019 / 13:00–16:00

NOVINKY
z centra

Otevření prodejny Kytky od Pepy

První novinkou v našem
centru je květinářství Kytky
od Pepy. Do prodejny si můžete přijít nejen pro květiny, ale
i pro zážitky. Více Vám prozradíme
v rozhovoru s panem Josefem Dušátkem.

Otevření prodejny PRO PARTY

Plánujete narozeninovou oslavu, maškarní pro děti nebo sháníte
dekoraci na Valentýn, Halloween nebo svatbu? Pak je nově
otevřená prodejna PRO PARTY přesně to, co hledáte. Naleznete
zde široký sortiment balónků, hélium, barvy na obličej, kostýmy
a dekorace pro různé příležitosti.

Bleší trh v Géčku
V sobotu 21. září pořádáme Bleší trh v Géčku pro děti do 15 let. Na trzích mohou přihlášené děti prodávat své použité, avšak fungující
hračky (stavebnice, dětské knihy, dětské časopisy, komiksy, autíčka, panenky, plyšové hračky, stolní a jiné hry, apod.).
Nabízené zboží musí být nepoškozené, funkční, očištěné. Všechny druhy hraček představující násilí (bojové, agresivní, nebezpečné
hračky), dále sportovní náčiní, oblečení, potraviny a nápoje, jsou z prodeje vyloučeny, stejně jako živá zvířata.

PŘIHLÁŠKA MALÉHO PRODEJCE
Jméno a příjmení dítěte:
Počet kusů oblečení k prodeji

Věk dítěte:

BLEŠÍ TRH
v Géčku

E-mail na rodiče*:

Datum a podpis rodičů*
*zákonného zástupce

Vyplněné přihlášky je možné posílat do 5. 9. 2019 e-mailem na adresu ncgeckoliberec@reﬂecta.cz. Přihláška je závazná. Počet míst je
omezen. Na základě přihlášky potvrdíme volné místo. Přihlášené dítě se dostaví 21. 9. 2019 do 12:45 k hostesce na pasáži Nákupního centra
Géčko (poblíž prodejny Electro World), kde se zaregistruje a získá prodejní místo. Děti nemusí vydávat doklad o zaplacení. Žádáme
rodiče, aby nevyužívali tuto akci pro vlastní prodej a skutečně naplňovali původní záměr Dětského blešího trhu v Nákupním centru
Géčko. Přibalte dítěti drobné mince na vrácení a kasičku nebo sáček, kam si mince schová. Předem si s dítětem stanovte přibližné ceny,
které však nemusí být konečné, protože děti mohou mezi sebou smlouvat.
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ROZHOVOR
S PEPOU DUŠÁTKEM

KYTKY
jen tak pro
radost

Překypuje zářivými barvami a vůní láká
zákazníka už na dálku – nově otevřené
květinářství KYTKY OD PEPY. O květinách a práci s nimi jsme si povídali
s jeho majitelem, Pepou Dušátkem.
Kdy se poprvé objevily Kytky od Pepy?
Společnost KYTKY OD PEPY byla založena
před sedmi lety. Začínal jsem prodejem
sezónních řezaných květin na farmářských
trzích. U zákazníků se čerstvé květiny za
přijatelné ceny setkaly s velkým ohlasem,
a tak jsem se s podporou celého svého
týmu rozhodl vybudovat i kamennou
prodejnu. První květinářství jsme otevřeli
před čtyřmi roky v Praze, od té doby stále
pracujeme na dalším rozvoji. Dnes už máme
prodejen několik.
Co Vás přivedlo zrovna ke květinám?
S květinami pracuji a podnikám již více než
20 let. A i když jsem tento obor přímo
nevystudoval, pořád mě moc baví. Možná
právě proto, že nemám přímo vystudovanou ﬂoristiku, rád vždy uvítám v našem
týmu každého, koho květiny zajímají.
Čím se lišíte od jiných květinářství?
Prodáváme jen květiny, a to převážně
tuzemské produkce. Žádnou keramiku,
dekorace, barevné mašle, celofány a podobně. Naše kytice tvoří jen květy svázané
přírodním lýkem. Kdo navštíví náš obchod,
uvidí jen panaroma květů, žádné další
příkrasy. Květin je k dispozici celoročně tolik,
že si vybere každý. Snažíme se být
maximálně vstřícní k zákazníkům i se
způsobem vazby – kdo chce, může si u nás
uvázat kytici podle sebe, jen s pomocí našich
květinářů. Jak s oblibou říkám – nejsme
žádní ﬂoristi, jsme srdcaři.

přicházejí další a další trendy. Já je ovšem
příliš nesleduji. My jsme hlavně květinářství, které nabízí čerstvé květiny za
rozumnou cenu. Ale jeden trend bych sám
rád zavedl – květiny by měly být pro radost,
a proto by se měly kupovat především jen
tak, bez konkrétního důvodu, jen aby
dotyčného potěšily.

smutečních vazeb a věnců, nabízíme také
květinovou výzdobu na svatby nebo různé
večírky. Pro nadšence pak máme zážitkovou
dílnu, ve které si každý může uvázat květinu
podle svého vkusu. My dodáme květy a případně odborné rady.

Překvapilo Vás někdy nějaké přání/
objednávka zákazníka?
Bohužel, zákazníci občas nechápou, že
některé druhy květin jsou sezónní. A když
v daném období nekvetou, nemáme je v nabídce, a tudíž z nich nemůžeme uvázat
kytici. V nabídce květin využíváme i tuzemské pěstitele, některé si dokonce
pěstujeme sami. Díky tomu jsou opravdu
čerstvé a ve váze vydrží celou řadu dní.
Máte svou nejoblíbenější květinu?
Mám rád všechny květiny, které v danou
sezónu zrovna rostou.

Panují i ve ﬂoristice nějaké trendy? Co Co vše v květinářství nabízíte?
Především čerstvé květiny a vazby z nich.
je momentálně v kurzu?
Jistě, jako v každém oboru, i ve ﬂoristice Mezi naše služby patří dovoz rostlin, výroba
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LETNÍ
proměna

Vítězkou Letní proměny se stala paní Marie (46 let). Díky jejímu
osobitému stylu jsme měli trochu omezené možnosti, ale i tak jsme se
pokusili maminku již dvou dospělých dětí omladit a především zjemnit.

A jak samotná proměna probíhala?
Proměnu jsme odstartovali v kadeřnickém salonu Madman, kde kadeřnice Marii vyzpovídala, co by si
přála a co nikoliv. Výherkyně si přála zachovat prosvětlení ve vrchní partii vlasů a tak kadeřnice alespoň
zvolila přirozenější odstín blond s promelírováním. Pro zbytek vlasů byla zvolena přirozenější hnědá,
která Marii zjemnila. Dalším přáním bylo zachování dílky vlasů, takže jsme zkrátili pouze konečky. Paní
Marie má velmi jemné vlasy a proto kadeřnice zvolila jemné vlnky, aby dodala vlasům objem.
Paní Marie

Po proměně vlasů
před proměnou.
jsme vyrazili do prodejny Yves Rocher,
kde nejprve vizážistka vytrhala Marii obočí
a upravila ho do požadovaného tvaru. Okolí obočí bylo poté
zklidněno micelární vodou na citlivou pokožku a pak byla celá
pleť odlíčena hydratačním mlékem a dočištěna hydratačním
tonikem z řady Hydra Végétal. Dalším krokem byla denní péče
proti vráskám z řady ANTI-AGE GLOBAL a s takto připravenou
pletí jsme se již mohli
přesunout k samotnému líčení. Nejprve byla
aplikována rozjasňující
podkladové báze a poté
...vlasy před proměnou a po proměně.
rozjasňující make-up
s projasňující tužkou na
kruhy pod očima. Nakonec bylo celé líčení pleti zaﬁxováno pudrem a obličej byl zvýrazněn tvářenkou. Oči nalíčila vizážistka v hnědoﬁalových odstínech a celé líčení očí zakončila černou
regenerační řasenkou pro objem řas. Následovalo ještě domalování obočí. Rty byly nalíčeny
ﬁalovou rtěnkou a leskem pro optické zvětšení objemu rtů.
Třetí zastávkou byla prodejna spodního prádla Triola, kde
jsme Marii přeměřili pro zjištění správné velikosti
podprsenky a následně jí bylo doporučeno několik střihů,
které by jí mohly správně sedět. A jeden padnoucí kousek
putoval s Marií domů.
Poslední zastávkou
byla prodejna C&A.
Marie se nám svěřila, že nosí téměř
v ýhradně černou
barvu, ze které nechtěla slevit. Proto
jsme se snažili ji co
nejvíce vyhovět, aby
pro ní byly kousky
...návštěva v Triole.
nositelné, ale zároveň jsme se ji pokusili ukázat více elegantní styl, který by
více svědčil jejímu typu postavy – jablku. Doufáme, že jsme
Marii inspirovali a zařadí více ženských prvků do svého šatníku.
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1.outﬁt

z C&A

2.outﬁt

z C&A

...po nalíčení v Yves Rocher.

3.outﬁt

z C&A

Na pláž

2
1

2

DÁMSKÁ
móda

Do práce
1
2

1. klobouk, C&A, 250,- Kč
2. sluneční brýle, FOKUS OPTIK, cena k doptání na prodejně
3. dámský náhrdelník Swarovski, KLENOTY AURUM, 1890,- Kč
4. dámské tričko, LAURA MÓDA, 490,- Kč
5. dámské kabelka, C&A, 250,- Kč
6. dámská obuv Espadrilka DeeZee , CCC, 699,- Kč
7. dámská sukně, SAM 73, 699,- Kč

3

Na kávu
s kamarádkami
1

2

1. dámská halenka, C&A, 550,- Kč
2. dámské kalhoty, LAURA MÓDA, 690,- Kč
3. dámský šátek, C&A, 250,- Kč
4. dámská kabelka, C&A, 550,- Kč
5. dámské hodinky Tommy Hilﬁger, KLENOTY AURUM, 5 670,- Kč
6. dámské tenisky, CCC, 399,- Kč

4

Hostem
na svatbě
1

1. kabelka Jenny Fairy, CCC, 899,- Kč
2. dámská halenka, LAURA MODA, 490,- Kč
3. dámské náušnice Tommy Hilﬁger, KLENOTY AURUM, 2 490,- Kč
4. dámská obuv Espadrilka DeeZee, CCC, 699,- Kč
5. dámské krátké kalhoty, C&A, 598,- Kč

2

1. dámské šaty, C&A, 798,- Kč
2. dámské náušnice Tommy Hilﬁger, KLENOTY AURUM, 2 190,- Kč
3. kabelka DeeZee, CCC, 499,- Kč
4. sandály Jenny Fairy, CCC, 499,- Kč

Změna cen vyhrazena. Neručíme za dostupnost prezentovaných produktů v obchodech v době vydání katalogu.
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ČTENÁŘSKÝ

Jmenuji se Lucie a jsem knihomolka :-) Knihy mě
provází mým životem už od dětství, ale od Neználka
jsem už stihla pročíst stovky dalších. A to je důvod, proč je
tu nová rubrika. V letošním roce Vás budu nabádat ke čtení
více než kdy jindy a představím vám knihy, které mě v poslední
době zaujaly. Snad vás inspiruji a ulehčím výběr.

klub
Heather Morrisová
- Tatér z Osvětimi

Rupi Kaur – Květy slunce

Místo osobních věcí vězeňský mundúr, místo
jména číslo na předloktí. A právě číselné
označení se stalo jedním ze symbolů
holocaustu. A právě díky tetování potká
slovenský žid Lale svou životní lásku. Zdálo se
Tatér z Osvětimi
349,- Kč
mi až neuvěřitelné, že i v tomto čase a prostředí byl prostor pro přátelství, obětavost a ještě větší překvapení
je, že se zde zrodila láska, která překonala i všechny nástrahy
a utrpení války.

Jsem ráda, že poezie nevymřela a i v dnešní
době vychází takto obsáhlá sbírka básní.
Pro mě je síla této knihy v její jednoduchosti. Má očekávání byla naprosto
splněna a kniha Květy slunce mě nadchla
i o trochu víc než autorčina prvotina Mléko
a med. Ilustrace jsou už jen pomyslnou
třešničkou na dortu.

Květy slunce

349,- Kč

Alena Mornštajnová
- Tiché roky
Shari Lapena
- Manželé odvedle

Všichni nadšenci do krimi, zpozorněte. Pokud
vám tato kniha unikla, rozhodně to napravte.
Příběh o únosu malé dcery, která je jen pár
metrů od rodičů se zdá noční můrou každého
rodiče. Tahle kniha je napínavá, plná zvratů
a překvapení a doopravdy do posledních stran
nevíte, jak příběh skončí.

Manželé odvedle

299,- Kč

Knihkupectví Dobrovský doporučuje:
Když je v městském parku zavražděn jedenáctiletý chlapec,
spolehliví očití svědci bez váhání označí za viníka oblíbeného
trenéra Terryho Maitlanda. Důkazy DNA a otisky prstů potvrzují,
že zločin byl spáchán tímto rodinou milovaným mužem.

% SLEVA
Rozšiřte si svou sbírku knih s 20% slevou na celý nákup.
Výjimkou jsou učebnice, již zlevněné zboží a dárkové poukazy.

Slevový kupón platí do 30. 6. 2019.

/ LÉTO

Na tuto knihu jsem se velmi těšila. Přiznám
se, že po bestselleru Hana, který dokázal
vtáhnou do děje svým strhujícím příběhem, jsem se obávala, jestli může být
tato meta ještě překonána. Naštěstí Alena
Tiché roky
Mornštajnová opět překvapila. Kniha
349,- Kč
vypráví příběh dvou postav - otce a dcery,
jejichž vztah je přinejmenším zvláštní a opředený mnohými
tajemstvími. Je možné ještě prolomit tuto roky trvající bariéru
a najít si k sobě cestu?

Detektiv Ralph Anderson, jehož syna
Maitland také kdysi trénoval, otřesen
brutálním způsobem zabití, dává příkaz
podezřelého veřejně zatknout. Ale
Maitland má alibi. A další pátrání potvrzuje, že ten den byl skutečně jinde.
Anderson a okresní prokurátor sledují
stopy, vyšetřování se přesouvá z Ohia
do Texasu a začínají se objevovat děsivé
odpovědi. Stephen King opět předvádí
své mistrovství a graduje příběh do
téměř nesnesitelného napětí. Terry
Maitland vypadá jako fajn chlapík a člověk
přece nemůže být na dvou místech
najednou. Nebo může?

Stephen King
– Outsider

469,- Kč

Změna cen vyhrazena. Neručíme za dostupnost prezentovaných produktů v obchodech v době vydání katalogu.

LETNÍ
GiGwi Flying Tug
létající talíř

272,- Kč
Vodítko RD přepínací

nezbytnosti

216,- Kč

SUNDANCE
emulze po opalování
500 ml

49,90 Kč
Péče na opalování
proti stárnutí pleti
OF 50+ 40 ml

Sprej na opalování
nezanechávající stopy
OF 30, 150 ml

559,- Kč

559,- Kč

Rowenta CV1630F0
Handy Dry 2000
cena k doptání na prodejně

Hydratační mléko
po opalování 150 ml

279,- Kč

Dvoudílné plavky
Horní díl

slaměná kabelka

1 199,- Kč

548,- Kč

Spodní díl

Dvoudílné plavky

499,- Kč

Horní díl

218,- Kč
Spodní díl

168,- Kč

Samsung GALAXY A7
cena k doptání na prodejně

Samsung Galaxy A7 je vybavený
trojitým fotoaparátem a bohatou nabídkou inteligentních
funkcí. Vytvořte fotograﬁe s fantastickou hloubkou a úrovní detailů. Zadní fotoaparát se při
zachycení záběrů spoléhá na hlavní 24Mpx snímač, kterému
pomáhá dvojice s rozlišením 8 a 5 megapixelů.

% SLEVA
10% sleva na vše se zákaznickou kartou po předložení
tohoto slevového kupónu.

Nabídka platí do 31. 8. 2019
LÉTO
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OPALOVÁNÍ

Toto je jen malá ochutnávka z výběru plavek. Ať již hledáte
jednodílné, dvoudílné, sportovní nebo s volánky, tak jistě najdete, co hledáte. V Géčku si vybere plavky opravdu každý.

dvoudílné plavky
horní díl

1 299,- Kč
spodní díl

499,- Kč

dvoudílné plavky

jednodílné plavky

550,- Kč

horní díl

1 299,- Kč
spodní díl

499,- Kč

plážové žabky

88,- Kč

dvoudílné plavky
horní díl

398,- Kč
spodní díl

dvoudílné plavky

250,- Kč

horní díl

1 199,- Kč
spodní díl

499,- Kč

dvoudílné plavky
horní díl

SUNDANCE
dětské mléko
na opalování
OF 50, 200 ml

119,- Kč

248,- Kč
spodní díl

168,- Kč

SUNDANCE,
mléko na opalování
OF 30, 200 ml

79,90 Kč
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Změna cen vyhrazena. Neručíme za dostupnost prezentovaných produktů v obchodech v době vydání katalogu.

MLSÁME
s dm

Najdi 6 rozdílů
pánev na 4 lívance
s nepřilnavým
povrchem ALIVIA,26 cm

599,- Kč

pánev na 7 lívanců
s nepřilnavým
povrchem ALIVIA Smile,26 cm

599,- Kč

Zdravé lívance
Přísady

dmBio
ovesné vločky
500 g

● 150 g mletých ovesných vloček
● 200 ml špaldového nápoje
● 2 vejce
● 1 balíček vanilkového cukru
● špetka mleté skořice
● špetka soli

34,90 Kč

dmBio
vanilkový cukr
Bourbon 32 g

79,90 Kč
dmBio
javorový sirup
250 ml

Příprava:

139,- Kč

V misce promíchejte namleté ovesné vločky, vanilkový cukr, mléko, vejce, mletou
skořici a špetku soli. Na pánvi smažíte malé lívance na trošce oleje. Můžete
podívat s marmeládou, javorovým sirupem nebo třeba čerstvým ovocem.

dmBio
zavařenina
jahoda 75%
250 ml

69,90 Kč

dmBio
špaldový nápoj
Natur 1 l

Mandlový koláč

44,90 Kč

Přísady
● 170 g mandlové mouky
● 4 vejce, oddělené bílky a žloutky
● 70 g medu
● 1 lžička vanilkového extraktu
● špetka soli
● 2 lžičky prášku do pečiva
● tuk na vymazání formy
● 50 g plátkových mandlí na posypání

dmBio
mandlová mouka
300 g

219,- Kč

dmBio
horský květový
med 250 g

79,90 Kč

Příprava:
Předehřejte si troubu na 170°C. Vyšlehejte žloutky, med a vanilkový extrakt do
pěny. Ve druhé míse vyšlehejte bílky se špetkou soli do tuhého sněhu. Do
žloutkové směsi přidejte mandlovou mouku a kypřící prášek. Nakonec
vmíchejte ušlehaný sníh. Vezměte si dortovou formu (ø 20 cm) a vymažte jí
tukem a těsto nalijte do připravené formy, posypejte mandlemi a dejte péct na
25-35 minut do trouby. Koláč nechte vychladnout na mřížce, rozkrájejte na
10 porcí a podávejte například se zakysanou smetanou.

Forma na dort
s nepřilnavým
povrchem GRANITE
26 x 8 cm, s víkem

299,- Kč

Změna cen vyhrazena. Neručíme za dostupnost prezentovaných produktů v obchodech v době vydání katalogu.
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PÁNSKÁ
móda

1

Na festival

2

2

Na výlet

1

1

1. pánská mikina, Laura Móda, 890,- Kč
2. pánské triko, Lee Cooper, 499,- Kč
3. pánské kraťasy, Lee Cooper, 1 199,- Kč
4. rekreační obuv Lanetti, CCC, 599,- Kč

1. pánské tričko, Lee Cooper, 499,- Kč
2. batoh Sprandi, CCC, 499,- Kč
3. pánské kraťasy, Lee Cooper, 799,- Kč
4. sandály Walky, CCC, 399,- Kč

Na pivo
s přáteli

2

1

4

1. rekreační obuv Sprandi, CCC, 499,- Kč
2. pánské polo triko, Laura Móda, 690,- Kč
3. pánský svetr, Fantazim, 990,- Kč
4. pánské kraťasy, Lee Cooper, 1 499,- Kč

Na jednání

5

2

1

Na svatbu
2
1

1. pánské kalhoty, GATE, 698,- Kč
2. pánské polo triko, Lee Cooper, 849,- Kč
3. pánské sako, Fantazim, 2 999 Kč
4. pánský pásek Lasocki, CCC, 349,- Kč
5. polobotka Lasocki, CCC, 1 299,- Kč
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1. pánský oblek, CiAO di MaxTara, cena k doptání na prodejně
2. polobotky Lasocki , tmavě modré, CCC, 1 299,- Kč

Změna cen vyhrazena. Neručíme za dostupnost prezentovaných produktů v obchodech v době vydání katalogu.

Za sportovními
výkony

1

K vodě

2

SPORTUJEME

2

s Géčkem
Za plaveckými
výkony

2

1

1

1. osuška adidas Performance, adidas, 379,- Kč
2. pánské plavky adidas Performance, adidas, 949,- Kč
3. pánské pantoﬂe adidas Performance, Simba, 499,- Kč

4

Pro maximální
běžecký výkon
2
1

3

1. dámské plavky adidas Performance, adidas, 649,- Kč
2. osuška adidas Performance, adidas, 749,- Kč
3. pantoﬂe adidas Performance, adidas, 499,- Kč

Na tenis

2

1

1. pánská bunda adidas Performance, adidas, 1 549,- Kč
2. pánské tričko adidas Performance, adidas, 749,- Kč
3. pánské běžecké boty adidas Performance, adidas, 2 499,- Kč
4. pánské šortky adidas Performance, adidas, 999,- Kč

1. dámské tílko adidas Performance, adidas, 1 249,- Kč
2. kšiltovka adidas Performance, adidas, 449,- Kč
3. dámská sukně adidas Performance, adidas, 1 249,- Kč
4. dámské tenisové boty adidas Performance, adidas, 3 699,- Kč

Změna cen vyhrazena. Neručíme za dostupnost prezentovaných produktů v obchodech v době vydání katalogu.
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ZÁBAVA
pro děti

Křížovka

Najdi 8 rozdílů

Křížovka
1

Jak vyluštit: Z každé trojice vyber jeden obrázek, který nepatří mezi
ostatní a označ si ho. Z prvních písmen názvů vybraných obrázků
získáš tajenku. Tajenka má 7 písmen, která vepíšeš do sloupce vlevo.
3

2

1

4

5
5
6

2

6
7

8

7
9

8
3

4
9
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DĚTSKÉ
tipy

Gormiti,
cena od

129,90 Kč

Phlat Disc
cena od

249,90 Kč
Slushy maker
cena od

399,90 Kč

Phlat Ball
cena od

249,90 Kč

Squeezamals
cena od

129,90 Kč

Plastové kelímky
jednorožec 8 ks

49,- Kč

Lampion
Jednorožec 28 cm

59,- Kč
Fóliový balónek
Jednorožec 45 cm

Dětské tenisky
adidas Performance

79,- Kč

749,- Kč

Dívčí plavky
adidas Performance

749,- Kč

Dívčí souprava
adidas Performance

629,- Kč

Dětské sandále
adidas Performance
ALTASWIM

629,- Kč

Změna cen vyhrazena. Neručíme za dostupnost prezentovaných produktů v obchodech v době vydání katalogu.
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KAM
vyrazit

LétoFest
I tento rok jsme se stali partnerem LétoFestu, který i tento rok
nabídne mnoho českých a slovenských
interpretů ve dvoudenním programu.

Hejnické slavnosti
Hejnické slavnosti nejsou pouze o kulturním programu, ale i o řemeslném jarmarku a pouti. Dalším místem, které můžete
při slavnostech navštívit je Bazilika Navštívení Panny Marie
s františkánským klášterem.
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Rozhledna Štěpánka
Výlet za touto novogotickou rozhlednou opravdu stojí za to. Je
nejstarší rozhlednou v Jizerských horách. S výškou 24 metrů
můžete vidět Krkonoše nebo třeba horu Jizeru.

Rozhledna Dubecko
Tato stavba měla původně sloužit pouze pro účely mobilních
operátorů, ale od roku 2002 je otevřená jako rozhledna i pro
veřejnost. Vyhlídková plošina se nachází ve výšce 33 metrů a návštěvníkům se odtud nabízí například pohled na Kozákovský vrch
nebo Trosky.

OBCHODY V GÉČKU

SUDOKU SOUTĚŽ
Vyplňte správně soutěžní sudoku, pošlete nám na e-mail
ncgeckoliberec@reﬂecta.cz čísla ze zeleně zvýrazněných
polí a vyhrajte poukaz na nákupy v Géčku v hodnotě 500 Kč.
Výherce poukazů vylosujeme 28. 8. 2019 a kontaktujeme je na
e-mail, ze kterého nám bude správná odpověď doručena.
Soutěž trvá do 26. 8. 2019.

MAGAZÍN NC GÉČKO, Liberec, 3/2018, čtvrtletník, vychází 10. 6. 2019, místo vydání Liberec, číslo periodického tisku MK ČR E 22553, vydává
NC Géčko Liberec s. r. o., Holandská 878/2, 639 00 Brno – Štýřice, IČ: 04744764.
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PRÁZDNINOVÉ
SOUTĚŽE
na sociálních sítích

Více informací najdete na
www.geckoliberec.cz

