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V posledních měsících jsme pro vás připravili hned několik novinek. 
Nezaregistrovali jste všechny? Nevadí! My vám je představíme.NOVINKY

posledních 
měsíců

� / PODZIM ����

Sportisimo 
V září otevřela nová prodejna Sportisimo, která rozšířila náš sortiment 
o sportovní oblečení a vybavení. 

Látky Grandum
O měsíc později jsme si přichystali další novinku. Galanterie a látky byly 
jednou z proseb na nový obchod, kterou jsme slýchávali velmi často.

Pro Party
V dubnu 2019 jsme otevřeli prodejnu Pro Party se sortimentem 
balónků a tématických dekorací pro oslavy nebo například kostýmů 
pro malé i velké zákazníky. 

Knihy Dobrovský  
V říjnu 2018 jsme opravdu nezaháleli. Čtenářům zaplesalo srdce při 
otevření českého knihkupectví - Knih Dobrovský.

Restaurace Kyoto
Od 1. 7. 2019 máte další možnost občerstvení – restauraci Kyoto. Na 
menu najdete speciality čínské kuchyně nebo kvalitní japonské sushi 
všeho druhu. Přijďte k nám na gurmánský zážitek.

Kytky od Pepy 
Březen 2019 nám přinesl jednu voňavou novinku. Otevřeli jsme 
květinářství Kytky od Pepy, které si u Vás hned získalo velkou oblibu. 



Jak začal příběh značky Simba?
Na začátku byla touha pracovat ve vlastním 
podniku na vlastních věcech, které nás baví 
a máme k nim blízko. Brzy jsme tedy začali 
přemýšlet o založení vlastního pet shopu. 
Když jsme se rozhlédli, co nabízí okolí, zjistili 
jsme, že trh má své určité nedostatky. Chtěli 
jsme našim potencionálním zákazníkům 
nabídnout co možná nejširší sortiment 
kvalitního zboží, a především osobní 
přístup ke každému z nich. Byli jsme 
přesvědčeni, že přesně toto ocení a myslím, 
že jsme se nemýlili. 

Začínali jste e-shopem nebo přišla 
první kamenná prodejna?
Začali jsme kamennou prodejnou v Ru-
prechticích, ke které po čase přibyl i inter-
netový obchod. Po dvou letech jsme se 
rozhodli otevřít druhou prodejnu právě 
v Géčku. Náš eshop prošel během těchto 
prázdnin kompletní rekonstrukcí. Vý-
sledkem je pohodlnější nákup a rozšíření 
nabídky na více než 13 000 položek. 

V čem jste jiní oproti klasickým pet 
shopům?
Především chceme se zákazníkem mluvit 
a pochopit, s čím k nám přichází. Teprve pak 
můžeme např. doporučit vhodné krmivo 

pro jeho pejska. Nabízíme osobní přístup ke 
každému jejich požadavku a snažíme se 
vždy vyjít vstříc. Komunikace se zákazníkem 
je pro nás priorita. Dále se snažíme na-
bídnout zajímavý a hlavně kvalitní sorti-
ment všeho druhu. Najdete u nás například 
nejširší nabídku mraženého masa pro psy 
a kočky v kamenné prodejně v Liberci. 
To vše v příjemném a přátelském pro-
středí,  které odpovídá požadavkům 
současného zákazníka. 

Můžou zákazníci přivést svá zvířátka do 
vaši prodejny v Géčku?
Ano. Se správou centra jsme dohodnuti, že 
zákazníci můžou např. na vyzkoušení obojku 
přivést svého pejska. Je však potřeba mít 
pejska na vodítku, aby ho měl majitel pod 
kontrolou. Rádi každého přivítáme a možná 
dojde i na pamlsky. :-)

Co plánujete za novinky do budoucna?
V první řadě chceme i nadále dělat dobrou 
službu našim zákazníkům a jejich zvířecím 
miláčkům. Určitě ale nechceme zůstat stát 
na místě a budeme se snažit neustále 
vylepšovat naši nabídku.

V nejbližší době bychom se rádi více 
věnovali současným požadavkům na 
ekologii a udržitelnost, protože si myslíme, 
že je důležité myslet i na tuto stránku života. 
V budoucnu chceme na našich prodejnách 
připravit "eko koutek", kde zákazník nakoupí 
např. granule bez obalu, bio produkty, 
ekologicky šetrnou kosmetiku pro zvířata 
a další sortiment vyhovující ekologickým 
standardům dneška. 

ROZHOVOR

PODZIM ���� / �



DÁMSKÁ
móda

� / PODZIM ���� Změna cen vyhrazena. Neručíme za dostupnost prezentovaných produktů v obchodech v době vydání katalogu.
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1. dámské dioptrické brýle, FOKUS OPTIK, cena k doptání na prodejně
 C&A, 698,- Kč2. dámský svetr,
 C&A, 1 598,- Kč3. dámský kabát,

 CCC, 1 299,- Kč4. polobotky Lasocki,
 C&A, 550,- Kč5. dámská sukně,

 C&A, 550,- Kč6. dámská kabelka ,

 Laura Móda, 490,- Kč1. dámská kabelka,
 Laura Móda, 790,- Kč2. dámské tričko,

 GATE, 448,- Kč3. kárované mrkvové kalhoty,
 CCC, 1 499,- Kč4. rekreační obuv PUMA,

 Laura Móda, 1 990,- Kč5. dámský kabát ,

 C&A, 550,- Kč1. dámský svetr,
 Klenoty Aurum, 4 710,- Kč2. zlatý dámský náhrdelník,

 CCC, 899,- Kč3. dámská kabelka,
 C&A, 998,- Kč4. dámská sukně,

 CCC, 999,- Kč5. polobotky Lasocki ,

1. dámský baret, C&A, 398,- Kč
 C&A, 1 598,- Kč2. dámský kabát,
 C&A, 698,- Kč3. dámský svetr,

 Fantazim, 1 590,- Kč4. dámská sukně,
 FOKUS OPTIK, cena k doptání na prodejně5. ,dámské dioptrické brýle

 CCC, 599,- Kč6. dámské polobotky ,
 CCC, 1 899,- kč7. dámská kabelka,
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Tipy
od Trioly

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

Jak pečovat o spodní prádlo

Líbí se vám prádlo, které jste si koupila? Jeho něžná krajka, pastelová barva a na omak hebký 
materiál? Rádi bychom vám předali pár užitečných rad, které vám objasní, jak se správně 
o prádlo a plavky starat. Nadlouho tak zachováte jeho vzhled a funkčnost.
Věřte, že správný způsob praní a jemná péče jsou pro dlouhodobý komfort nošení 
velmi důležité.

1. PRANÍ V RUCE
Chcete-li co nejdéle uchovat vzhled a funkčnost svého prádla, doporučujeme vám prát ho 
v ruce, samozřejmě bílé prádlo odděleně od barevného (pozor i na světlé a pastelové barvy).

2. SÁČEK NA PRANÍ 
Pokud na ruční praní nejste zvyklá nebo to situace neumožňuje, perte prádlo v automatické 
pračce při šetrném programu na 30°C a vždy v sáčku na praní. Ten oddělí vaše prádlo od jiných 
oděvů v pračce a zabrání možnému oděru, deformacím i vysunutí kostice a jejímu zaseknutí do 
bubnu. Sáček můžete zakoupit ve firemních prodejnách Triola a.s. a v našem e-shopu. 

3. MODELACE KOŠÍČKŮ 
Vyztužené košíčky po každém praní prsty jemně vypněte a vymodelujte do původního 
oblého tvaru. 

4. SPRÁVNÉ SKLADOVÁNÍ 
V prádelníku skladujte podprsenky volně rozložené. Nevmačkávejte vyztužené košíčky jeden 
do druhého.

5. AVIVÁŽ A BĚLIDLO 
Při praní prádla zásadně nepoužívejte aviváž ani bělidlo, které výrazně poškozují elastanová 
vlákna a způsobují změny jejich pružnosti a barevnosti - světlé barvy po čase šednou a syté 
naopak ztrácejí své svěží tóny.

6. ŽDÍMÁNÍ 
Podprsenky s kosticí při praní v ruce neždímejte, aby nedošlo k její deformaci. Přebytečnou 
vodu z košíčků pouze prsty vymačkejte. Vyhněte se jakémukoli "kroutivému" pohybu. 

7. SUŠENÍ A ŽEHLENÍ 
Podprsenky nesušte na prudkém slunci ani v bubnových sušičkách. Nežehlete!

8. PROLAMOVÁNÍ 
U podprsenek s vyztuženými bezešvými košíčky dávejte prosím pozor na to, aby nedošlo 
k jejich prolomení (např. během praní, uskladnění v tašce při cestách atd.). Takovým 
zacházením se povrch koše zvrásní a podprsenka se navždy znehodnotí.

Věříme, že vám naše prádlo přinese pocit pohodlí a komfortu po dlouhou dobu!

podprsenka
1 099,- Kč

kalhotky
399,- Kč

podprsenka
1 199,- Kč

kalhotky
499,- Kč

podprsenka
1 099,- Kč

kalhotky
499,- Kč

podprsenka
1 199,- Kč

kalhotky
499,- Kč



Začneme od začátku – jak jste se do-
stala k látkám, jak vznikl vůbec ten  
nápad pracovat s textilem? 
Vlastně díky náhodě. Po ukončení vzdělání 
jsem nastoupila do OD Ještěd, kde jsme 
potkala i jednoho z majitelů - pana 
Lipavského,  který byl  dodavatelem 
galanterie. Po letech si na mě vzpomněl, 
když hledal zaměstnance pro prodejnu 
Grandum právě v Géčku a oslovil mě s na-
bídkou zaměstnání. Neváhala jsem. Práci 
v tomto oboru mám ráda, jinak bych ji 
samozřejmě nedělala.

Máte textilní vzdělání?
Jsem vyučená prodavačka v textilu a díky 
mnohaletým zkušenostem dokáži zákaz-
níkům poradit nejen s výběrem látky, ale 
například i ohledně střihů. Ale jako 
nejdůležitější vnímám to, že mě baví 
práce s lidmi. 

Jak dlouho již pracujete v tomto 
odvětví?
S látkami pracuji již čtyřicet let.

Je nějaký rozdíl mezi odchody ve 
Vašich začátcích a dnes?
Neporovnatelný. Dříve byla velká nedostup-
nost zboží. Dnes je velmi široký výběr veš-
kerého textilu – od materiálů až po vzory.
 
Na jaký svůj ušitý kousek jste nej-
více pyšná?
Šiji menší věci, dříve jsem šila pro děti. Ale 
nyní mám koupenou krásnou látku na 
běhoun, tak ve volné chvíli se do šití opět 
pustím. Mé kolegyně šijí více, takže se 
mohou pyšnit třeba šaty na taneční soutěž 
nebo oblečením pro vnučku. 

Prozradíte našim čtenářům, jaké jsou 
kromě látek Vaše koníčky?
Mám ráda aranžování – jak látek, tak 
i květin. A dále čtení. 

A ještě nás trošku nalákejte. Co vše-
chno v prodejně najdeme?
Prodejna je veliká, takže nabízíme široký 
sortiment od dětské i klasické bavlny, přes 
látky na kostýmy a kabáty, dekorační látky 

a záclony, saténky a krajky na plesové a sva-
tební šaty, příze na pletení a háčkování, nitě, 
jehly, jehlice, nůžky a střihy Burda. Pře-
devším bych ale chtěla vyzdvihnout 
profesionální přístup celého týmu, se 
kterým pracuji :-) 

Tato prodejna oplývá nepřeberným množstvím barev a láká zákazníky už na první pohled. O látkách a práci s nimi jsme si 
povídali s vedoucí prodejny Látky a galanterie Grandum – s paní Gamperovou.

ROZHOVOR

� / PODZIM ����



Najdi 6 rozdílů ROZMAZLUJTE SE

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

Módní dámská bunda, jejíž největší předností jsou 
2 výrobky v 1, protože je oboustranná. Jedna strana je 
černá, druhá strana má květinový digitální tisk, který 

krásně oživuje černou barvu. Kapuce je také 
oboustranná a lze ji odepnout. Bunda je jen slabě 

zateplená vatelínem a je velmi lehká. 

podprsenka
398,- Kč

kalhotky
150,- Kč

dámské zlaté náušnice 
2 990,- Kč

dámský zlatý náramek 
2 980,- Kč

dámský zlatý náhrdelník 
3 720,- Kč

La Collection, 
parfémová voda 

MATIN BLANC, 100 ml
1 690,- Kč

revitalizační péče 
proti vráskám, 50 ml

990,- Kč

rozjasňující péče 
na okolí očí, 15 ml

769,- Kč

vysoce regenerační 
sérum, 50 ml
1 090,- Kč

dámská bunda
Leder-Pellicce

XXX,- Kč

dámské psaníčko
599,- Kč

dámské
společenské šaty

2 899,- Kč

KOMBINUJTE
SPOLU

Profesionální 
fén na vlasy

Philips HP 8232
cena k doptání 

na prodejně



Jmenuji se Lucie a jsem knihomolka a díky tomu Vám  
mohu opět předat recenze několika knih, které jsem 

přečetla v poslední době  :-)

ČTENÁŘSKÝ
klub

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

Knihkupectví Dobrovský doporučuje:
Stacey Hallsová - Fleetwood

Mladá šlechtična Fleetwood Shuttleworthová je opět těhotná, ale 
žádné z jejích předchozích těhotenství nedopadlo dobře, což 
znepokojuje jejího manžela Richarda, netrpělivě očekávajícího dědice. 

Jednoho dne Fleetwood objeví ukrytý 
dopis od lékaře s hrozivou předpovědí – 
nepřežije další porod. Náhodně se setkává 
s porodní bábou Alicí Grayovou, která jí 
slíbí, že jí pomůže porodit zdravé dítě. Ale 
brzy poté je Alice obviněna z čaro-
dějnictví. Fleetwood musí riskovat vše, 
aby dokázala její nevinu, neboť pevně věří, 
že na životě Alice závisí život její i jejího 
nenarozeného dítěte. 
Tento působivý román, odehrávající se 
v 17. století vychází ze skutečných událostí, 
tzv. Honu na čarodějnice z Pendle Hill. 
Fleetwood Shuttleworthová, Alice Grayová 
a další jsou skutečné historické postavy.

Viktorie Hanišová 
– Rekonstrukce 

Pro mě je tato kniha letošní objev. Mám ráda 
napínavé příběhy a ráda si přečtu i pořádnou 
detektivku. V této knize se propojila nejen 
notná dávka napětí, ale především lidskosti. 
Příběh vás provede životem Elišky, která si 
projde mnohými životními strastmi a neustále 
balancuje mezi minulostí a přítomností. Podaří 
se jí uzavřít minulost a začít doopravdy žít?

Černobyl se stal díky stejnojmennému 
seriálu produkce HBO velkým tématem. 
Pokud Vás děj seriálu oslovil, mohla by pro 
vás být kniha Modlitba za Černobyl to 
pravé. Za sebe musím říct, že jsou příběhy 
zajímavé a líbí se mi zpracování formou 
krátkých vyprávění, ale kniha se mi nečetla 
úplně lehce. 

 Modlitba
za Černobyl
329,- Kč

Escobar Mario 
- Osvětimská ukolébavka

Tato kniha mě oproti Modlitbě za Černobyl 
chytla od začátku a už nepustila. Příběhů 
z koncentračních táborů jsem četla 
opravdu hodně, ale tento byl rozhodně 
jeden z nejsilnějších. Kniha vypráví o rodině 
zdravotní sestry Helene, která má árijský 
vzhled a na první pohled by se zdálo, že jí nic 
nehrozí, ale její manžel i pět dětí jsou 
romského původu. Zatímco její rodina byla deportována, Helen 
se dostává do koncentračního tábora v Osvětimi dobrovolně. 
Spolu s rodinou zde zažije pocity beznaděje, krutost, ale i pocit 
soudržnosti, obětavosti a malých vítězství.  

Osvětimská ukolébavka
349,- Kč

Tato knižní série mě spolu s Letopisy Narnie 
přivedla k četbě a dodnes se k ní ráda vracím. 
Knihy o kouzelníkovi Harrym označuji často za 
srdeční záležitost a věřím, že si je zamiluje 
téměř každý malý čtenář. Vždyť jak lépe nastar-
tovat dětskou představivost než čáry a kouzly, 
draky, bubáky, mozkomory, bojem mezi 
dobrem a zlem? Tento příběh obsahuje vše! 

Joanne K. Rowlingová 
- Harry Potter 

��% 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. 9. 2019. 

Světlana Alexijevičová 
- Modlitba za Černobyl

Rekonstrukce
349,- Kč

Vyjde: září 2019
cena:cca 399,- Kč

Harry Potter
1 699,- Kč



Najdi 6 rozdílů TIPY
Géčka

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

 Vidíme to pastelově! Aneb ani na podzim nemusíte 
schovávat své kousky v pastelových barvách do dno 
skříně. A pokud vás stále nějaký ten kousek v lila, baby 
blue nebo růžové chybí, tak hurá do Gatu, kde najdete 
široký výběr trendy oblečení. 

Fitbit Inspire HR ve fialovém provedení zaujme každého, 
kdo sportuje nebo se chystá začít. Fitness náramek vám umožní 
automatické sledování a rozpoznání většiny aktivit, ať už se bude 
jednat o běh, chůzi nebo třeba jógu a spánek. Díky voděodolnému 
provedení se můžete s náramkem i sprchovat nebo chodit do 
bazénu, kde vám automaticky změří uplavanou vzdálenost. Nechybí 
ani vylepšený optický senzor tepové frekvence. 

Pro naše mazlíčky
Máme tu pár tipů pro vaše čtyřnohé kamarády. Co by váš 
chlupáč řekl na novou kostičku? Ta z řady BUSTER Flex 
Bone je ideální jak pro aportování tak i jako interaktivní 
hračka, kdy zábavnou formou pejska zaměstnává. Navíc 
je plnitelná, dovnitř je možné nasypat pochoutky a pes se 
je pak pokouší dostat ven. 
Dalším tipem je pískací hračka pro podporu raného 
vývoje štěněte z latexu od značky Zolus nebo plyšová 
hračka s gumovými prvky. 
PS: O obchodu Simba jste si mohli přečíst více informací 
na třetí straně. 

dámský kabátek
798,- Kč

Philips Sonicare 
Hx6212/88  For Teens

cena k doptání na prodejně 

Fitbit Inspire 
HR Lilac

cena k doptání 
na prodejně 

Tenhle kartáček si zamilujete! 
Sonický zubní kartáček Philips 
Sonicare HX6212/88 For Teens je 
vhodný pro dospívající, odstraní až 
7× více plaku než manuální kartáček 
a přispívá ke zdravým dásním. 
Program Easy Start je ideální pokud 
s elektrickými zubními kartáčky 
teprve začínáte - prvních 14 dní 
kartáček postupně zvyšuje svůj výkon. Unikátní tvar zubního 
kartáčku je ideální pro lidi s rov-nátky, protože vyčistí i těžko 
dostupná místa. Časovač Smartimer vám změří přesně 2 minuty, 
tedy doporučenou délku čištění stomatology. 

hračka pro štěňata 
Želva latex Zolux

64,- Kč

hračka pro psa
 BUSTER Flex Bone, 16cm

117,- Kč

hračka pro štěňata
Slon latex Zolux 

64,- Kč

hračka pro psa
 LOLA plyš tyrkysová 

Zolux, 26,5 cm
96,- Kč

Škrabadlo Isa - modré Nobby 
35 × 25 × 39 cm

549,- Kč

dámská mikina
448,- Kč

dámská sukně
448,- Kč



PÁNSKÁ
móda

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

1. pánská vesta, Lee Cooper, 1 499,- Kč
 Lee Cooper, 799,- Kč2. pánská mikina, 799 Kč,

 CCC, 1 199,- Kč3. rekreační obuv Reebok,
 Lee Cooper, 1 499,- Kč4. pánské džíny,

1. pánské polo triko, Fantazim, 790,- Kč
 Fantazim, 2 599,- Kč2. pánská bunda,

 GATE, 698,- Kč3. džíny straight slim fit,
 CCC, 1 599,- Kč4. tenisky Converse,

1

�

2

3

1. pánská taška Lanetti, CCC, 399,- Kč
Fantazim, 990,- Kč2. pánská mikina, 

 GATE, 218 Kč3. vaflové tričko, 
 GATE, 598,- Kč4. zkrácené džíny,

 CCC, 1 199,- Kč5. polobotka Lasocki,

5
1. pánský oblek, CiAO di MaxTara, 

cena k doptání na prodejně
2. polobotky Lasocki , bordó 

CCC, 1 299,- Kč
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1. pánská košile, Lee Cooper, 749,- Kč
 Lee Cooper, 1 799,- Kč2. pánská bunda,

 GATE, 698,- Kč3. jednoduché džíny straight slim fit ,
 CCC, 699,- Kč4. batoh Sprandi,

 CCC, 1 199,- Kč5. rekreační obuv Adidas,



SPORTUJEME
s Géčkem

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

Za sportovními 
výkony

4

21

3
1. sportovní podprsenka adidas Performance, adidas, 1 149,- Kč

 adidas, 1 399,- Kč2. dámská mikina adidas Performance,
 adidas, 1 249,- Kč3. dámské legíny adidas Performance,

 adidas, 4 799,- Kč4. dámské běžecké boty adidas Performance,
 adidas, 749,- Kč5. dámské tílko adidas Performance,

1. pánská přechodová bunda Puma, SPORTISIMO, 899,- Kč
 SPORTISIMO, 1 149,- Kč2. pánská mikina Puma,
 SPORTISIMO, 1 099,- Kč3. pánské kalhoty Puma,
 SPORTISIMO, 999,- Kč4. sportovní taška Puma,

 SPORTISIMO, 1 599,- Kč5. pánská volnočasová obuv Puma,
 SPORTISIMO, 549,- Kč6. pánské tričko Puma,

1. dámská mikina Reebok, SPORTISIMO, 1 499,- Kč
 SPORTISIMO, 749,- Kč2. dámské tričko Nike,

 SPORTISIMO, 1 799,- Kč3. dámská softshellová bunda Hannah,
 SPORTISIMO, 1 099,- Kč4. dámské legíny Reebok,

 SPORTISIMO, 1 249,- Kč5. dámská tréninková obuv Reebok,

1. pánské tričko adidas Performance, adidas, 999,- Kč
 adidas, 3 699,- Kč2. pánské outdoorové boty adidas Performance,

 adidas, 1 249,- Kč3. pánské kalhoty adidas Performance,
 adidas, 1 799,- Kč4. pánská mikina adidas Performance,

 adidas, 999,- Kč5. batoh adidas Performance,

1

�

�

OTEVÍRACÍ DOBA 
CENTRA 

během svátečních dnů:

28. 9. zavřeno
28. 10. zavřeno
17. 11. otevřeno 

NAPIŠTE NÁM

Přivítáme vaše tipy 
na zlepšení komfortu při nakupování 

a trávení volného času v Géčku. 
Co vám schází? Co se vám 

naopak líbí? 
Neostýchejte se nám 

napsat na 
ncgeckoliberec@reflecta.cz.

Budeme za vaši zpětnou 
vazbu rádi.
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Najdi 8 rozdílůDĚTSKÉ
tipy

PODZIM ���� / ��

babylove 
bambusové pleny 
80 × 80 cm, 2 ks

199,- Kč

babylove 
mycí gel, 0,5 l
74,90 Kč

fóliový balónek
jednorožec
609,- Kč

barvy na obličej aqua make up
sada monster
289,- Kč

pavouci Halloween
47,- Kč

klobouk čarodějnice
44,- Kč

kostým kostlivec
549,- Kč

kostým čarodějnice
569,- Kč

Ultra Plastelína 
měnící barvu, 50g
139,90 Kč

Slime 1-pack pro holky
cena od 129,90 Kč

Ultra Plastelína s vůní a glitry 
svítící ve tmě,  50g
139,90Kč

školní batoh
cena od 

599,90 Kč



Najdi 8 rozdílů

ZÁBAVA
pro děti
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MLSÁME
s Géčkem

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

Jablečný koláč jako 
od babičky

Ingredience na těsto
● 225 g másla
● 60 g třtinového cukru
● 1 vejce + 1 žloutek
● 350 g hladké mouky
● voda dle potřeby 
● špetka soli

Ingredience na jablečnou náplň
● 2 kg jablek, oloupaných a nakrájených na plátky
● šťáva z půlky citrónu
● 125 g třtinového cukru
● 1 lžička mleté skořice
● 20 g másla
● 1 lžička kukuřičného škrobu
● malý panák kvalitního rumu

1. Prošlehejte máslo a cukr, poté zašlehejte i vejce a žloutek. Potom přidejte po 
částech mouku a těsto důkladně propracujte. Zpracované hladké těsto zabalte 
ho do potravinářské fólie a nechte hodinu odležet. Mezitím připravte náplň. 

2. Jablka oloupejte a nakrájejte na menší plátky. Dejte je do hrnce, 
přidejte třtinový cukr, skořici a přilijte rum. Přidejte 4–6 lžic studené 
vody a povařte je na středním plamenu asi 10 minut. Když jsou jablka 
měkká, přidejte ještě citrónovou šťávu a kukuřičný škrob, který 
nasákne přebytečnou vodu z jablek. Stáhněte náplň z ohně, přidejte 
máslo a nechte rozpustit. 

3. Předehřejte troubu na 210°C. Těsto vyválejte a vyložte jím 
koláčovou formu o průměru 23 cm, přesahující okraje odřízněte. Na těsto 
naneste jablečnou směs. Z těsta, co vám zbylo, vyválejte obdélník a pomocí 
rádýlka vytvořte z těsta pásky 1,5 – 2 cm široké, abyste mohli vytvořit mřížku na 
koláč. V místech, kde se proužky kříží, potřete těsto studenou vodou. Koláč 
nyní dejte do trouby a pečte do zlatova přibližně 20 – 25 minut. 

Příprava:

váleček CULINARIA Red 41 cm
129,- Kč

forma na koláč  
s nepřilnavým 

povrchem GRANITE
169,- Kč

plech s nepřilnavým 
povrchem GRANITE 

s víkem
399,- Kč

silikonová mašlovačka
CULINARIA Red

59,90 Kč

rádlo EXCELLENT 17 cm
99,90 Kč

hrnec s nepřilnavým 
povrchem GRANITE

519,- Kč

dmBio
třtinovy cukr

1000 g
69,90 Kč
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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 25. 10. 2019 a kontaktujeme je na 
e-mail, ze kterého nám bude správná odpověď doručena. 
Soutěž trvá do 23. 10. 2019.

SUDOKU SOUTĚŽ

OBCHODY V GÉČKU

PODZIM ���� / ��

MAGAZÍN NC GÉČKO, Liberec, 3/2019, čtvrtletník, vychází 9. 9. 2019, místo vydání Liberec, číslo periodického tisku MK ČR E 22553, vydává 
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Více informací najdete na 
www.geckoliberec.cz

HALLOWEENSKÉ 
DÍLNIČKY
19. 10. 2019
13:00 – 16:00

Vyroba halloweenskYch masek 


