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CHYSTÁME
PRO VÁS

Oslavte s námi 
��. narozeniny
Slavíme 12. narozeniny a budeme rádi, 
pokud je oslavíte s námi. 

Během narozeninového odpoledne uvidíte show 
známého bublináře Matěje Kodeše, se kterým si 
budete moci i mnoho věcí vyzkoušet na workshopu. 
Slavit s námi bude i youtuberka a muserka Terysa 
nebo Balónková Evička, která představí svou 
balónkovou show a i s Evičkou si budete moci 
vyzkoušet své schopnosti :-) Dalším vystoupením 
bude show bikera Jana Sladkého a nebude chybět 
ani workshop pro děti, kde si budou moci vyzkoušet 
trochu adrenalinu na vlastní kůži :-) �

Pro naše nejmenší návštěvníky bude přichystaná 
herní zóna  Little  Tikes.

Nové dárkové poukazy 
Nákupního centra Géčko
Nevíte si rady s dárkem pro své blízké? Bojíte se, že sáhnete 
vedle? Tím pravým dárkem mohou být naše dárkové pou-
kazy, které jsme oblékli do nového kabátku. Díky své universál-
nosti si obdarovaný vybere v široké škále našich obchodů. 

Poukazy lze zakoupit každý všední den na Správě centra od 8:00 do 16:30.  

�



¦ 23. 11. /13:00 – 16:00 – Vyzdobíme Géčko 
– Pomozte nám vyzdobit pasáž centra a na-
vodit vánoční atmosféru. Na dílničkách budeme 
vyrábět vánoční stromečky, které poté vystavíme. 
Pomůžete nám?

¦ 30. 11. /13:00 – 16:00  – Rozdávání vánoční atmosféry –
 V sobotu 30. listopadu spolu zahájíme advent něčím dobrým na zub. 

¦ 7. 12. /13:00 – 16:00 – Vánoční dílničky – Vánoční dílničky se u nás staly 
již tradicí. O této sobotě si vyrobíme hvězdy na stromeček.

¦ 14. 12. /13:00 – 16:00 – Vánoční dílničky - Se zažeh-
lovacími korálky HAMA jsme si již v minulosti 
vyráběli. A protože vás vyrábění 
bavilo, tak si znovu zažehlíme 
výrobky s vánočními 
motivy. 

VÁNOCE
S GÉČKEM

�

VÁNOČNÍ OTEVÍRACÍ DOBA
24. 12. 2019   9:00 – 12:00
25. 12. 2019  zavřeno
26. 12. 2019  zavřeno

27. – 30. 12. 2019  9:00 – 20:00
31. 12. 2019  9:00 – 15:00
1. 1. 2020  zavřeno 



DÁRKY
do 500 Kč

�

��% SLEVA
10% sleva na vše se zákaznickou kartou po předložení 
tohoto slevového kupónu. 
Nabídka platí do 31. 12. 2019

dámské pončo
398,- Kč

propnuté šaty 
bez rukávů 
s volánem 
448,- Kč

kabelka Jenny Fairy
349,- Kč

dámská kabelka
398,- Kč

dámský šátek
250,- Kč

dámské rukavice
398,- Kč

dámská čepice
490,- Kč

ponožky 
adidas Originals 

349,- Kč

dámský náramek 
KEY MOMENTS 

490,- Kč

dámský náramek 
 CO88

490,- Kč

pánské triko
314,- Kč

pánské triko
349,- Kč



DÁRKY
do 1 000 Kč

�

 pánské tričko 
adidas Performance

649,- Kč

podložka na jógu 
adidas Performance

999,- Kč

 zlaté náušnice
990,- Kč

Anti-Age Global
revitalizační péče 

proti vráskám 
na suchou pleť, 50 ml

990,- Kč

pánská mikina
990,- Kč

prodloužený 
chlupatý kabát

998,- Kč

rolák se 
zapleteným 

vzorem 
548,- Kč

dámský rolák
599,- Kč

dámské šaty
990,- Kč

dámská peněženka
Lasocki

899,- Kč

kabelka
Jenny Fairy
899,- Kč

pánský motýlek
890,- Kč

pánská mikina
899,- Kč



DÁRKY
do 1 500 Kč

�

dámský kabát
1 398,- Kč

pánský svetr
1 199,- Kč

pánská mikina
1 499,- Kč

dámská vesta
1 499,- Kč

podprsenka
999,- Kč

kalhotky
399,- Kč

kufr Lasocki 
velikost L

1 299,- Kč

dámský zlatý přívěsek 
1 400,- Kč

Umidigi Uwatch 
Milanese 2 zlaté

cena k doptání 
na prodejně

Remington CI8605 
Advanced Colour Protect 

cena k doptání 
na prodejně

dámský kabát
1 399,- Kč



DÁRKY
nad 1 500 Kč

�

dámská bunda
2 599,- Kč

dámské dioprtické brýle, 
cena k doptání na prodejně

dámské dioprtické brýle, 
cena k doptání na prodejně

dámské hodinky 
Oliva Burton 
3 120,- Kč

lyžařská přilba 
Arcore MIRRAGE

cena k doptání 
na prodejně

pánská mikina 
Northfinder LASTONEL

cena k doptání 
na prodejně

pánské 
lyžařské kalhoty Hannah,

cena k doptání 
na prodejně

sjezdové lyže 
Völkl RTM 7.4 + FDT TP 10 MC

cena k doptání na prodejně

brankářské rukavice 
adidas Performance

2 999,- Kč
pánské běžecké boty 
adidas Performance 

2 499,- Kč

dámský kabát
2 490,- Kč

kabelka Lasocki 
černá

1 899,- Kč



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

přečetla v poslední době  :-)

ČTENÁŘSKÝ
klub

�

Co kdybyste se mohli vrátit do minulosti? Stáli 
byste o to? V Japonsku existuje kavárna 
jménem Funiculi Funicula, kde si toto přání 
mohou její návštěvníci splnit. Není to ale jen 
tak, návrat do minulosti svazuje mnoho 
pravidel. I přes to se najdou lidé, kteří tuto 
možnost využijí, ačkoliv v přítomnosti nic ne-
změní a čas mají velmi omezený – než vystydne 
káva. Tato knížka mě nadchla, je o příbězích 
obyčejných lidí a jejich spletitých osudech. 

Kniha z válečného období v recenzích 
nesmí chybět. Cesta k ní ale proběhla 
oklikou – první jsem viděla filmové 
zpracování, které mě nadchnulo. Většinou 
již nečtu knihy, jejichž příběh mi byl 
prozrazen ve filmu. Rozhodla jsem se ale 
udělat výjimku. Naštěstí.
Příběh Bruna a jeho rodiny se odehrává 
z počátku v Berlíně, odkud je ale celá rodina vytržená a nový 
domov nachází ve městě Aušic. Bruno ale tuto změnu prostředí 
nese velmi nelibě. Vše ale změní seznámení s chlapcem jménem 
Šmuel, který nosí pyžamo i přes den. Tenhle příběh je jiný právě 
tím, že popisuje hrůzy druhé světové války očima dítěte.   

Shari Lapena je pro mě královnou detektivek. 
Úvod do děje je pomalejší, ale po pár strán-
kách se již nelze odtrhnout a v napětí vás udrží 
až do poslední stránky. Příběh se odehrává na 
venkovském hotelu za sněhové bouře. Hotel 
se ocitne bez elektřiny i jakékoliv možnosti 
úniku. První smrt ještě může vypadat jako tra-
gická náhoda, ale u druhé již není pochybnost 
o vraždě. A další smrt je již nablízku. Povede se 
vypátrat  vraha? 

Než vystydne káva
299,- Kč

Nevítaný host
299,- Kč

Přesně takto si představuji nenáročnou 
knihu na volný večer. Nechybí v ní spousta 
humoru, situace, se kterými se ztotožníte 
a stereotypy, které možná běžně děláte 
a díky této knize se je dělat odnaučíte.  
Pokud však toužíte po tom, abyste se po-
padali smíchy za břicho, tak to raději sá-
hněte po Deníčku moderního fotra.

Píší se devadesátá léta a do Prahy přijíždí třiadvacetiletý Američan 
Elliot, který se zde hodlá učit angličtinu. Přichází do Čech, ještě stále 
žijícími porevolučním nadšením a naivními představami o svobodě 
z prostředí, v němž jsou některé věci z běžné pražské reality oněch 
dob zkrátka nepředstavitelné. Hned na začátku jeho pobytu v Praze 
mu někdo ukradne boty, aby je pak vzápětí našel vystavené v galerii, 

kde tvoří součást bizarní instalace, prodávané za pořádný balík 
peněz. Ale pozor, příběh není žádná smyšlenka, stejně jako i os-
tatní události v knize – autor to všechno zažil na vlastní kůži, 
neboť předobrazem literárního Eliotta je on sám! Brian 
Kimberling v knize zpracovává své vzpomínky na období, kdy 
v Praze žil a pracoval jako učitel angličtiny. 
Úsměvný, místy až krutě upřímný pohled 
cizince na život ve stověžaté matičce 
a v Čechách vůbec nás zavede do dob ne-
dávno minulých, přesto však dnes už „le-
gendárních“. Každý, kdo prožil devadesátky 
na vlastní kůži ocení, jak jsou autorovy 
postřehy a vykreslení tehdejší Prahy trefné; 
a ten, kdo neměl to štěstí a nezažil je si díky 
Guláši Briana Kimberlinga bude připadat 
jako na báječné exkurzi do časů, kdy nic ne-
bylo nemožné a které se – pravděpodobně 
bohudík – už nikdy nevrátí… 

Letuška z economy 
aneb co 

na Instagramu 
neuvidíte
269,- Kč

Knihkupectví Dobrovský doporučuje:
Brian Kimberling: GULÁŠ

Guláš
299,- Kč

John Boyne 
– Chlapec v pruhovaném 
pyžamu

Tošikazu Kawaguči 
- Než vystydne káva 

Shari Lapena 
– Nevítaný host Petra Jirglová 

- Letuška z economy aneb 
co na Instagramu neuvidíte

��% 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 15. 12. 2019. 

 Chlapec v pruhovaném
pyžamu

249,- Kč



ROZHOVOR
Vítejte ve světě rostlinné kosmetiky pocházející 
z malého bretaňského městečka La Gacilly ve Francii. 
O kosmetice a péči o pleť jsme si povídali s kosmetickou
poradkyní Annou Kopeckou.

Proč jste se rozhodla pro tuto práci?
Vystudovala jsem kosmetickou školu, takže 
jsem chtěla zůstat v oboru. Ale práce přímo 
v Yves Rocher byla náhoda. Po ukončení 
studia jsem procházela kolem prodejny a lí-
bila se mi myšlenka této značky, tak jsem se 
zkusila zeptat na možnost zaměstnání 
a vyšlo to. Dnes jsem v Yves Rocher již 5 let. 
V budoucnu bych si ráda otevřela svůj salón. 

Jaké jsou nejčastější chyby v péči o pleť?
Primárně vnímám jako velkou chybu nedo-
statek pitného režimu. Další častou chybou 
je, že zákaznice neví, jaký je jejich typ pleti 
a používají poté špatnou péči. Často se 
i setkávám s tím, že zákaznice na mastnou 

pleť používají přípravky s alkoholem, což 
sice pleť zpočátku vysuší, ale je to pouze 
krátkodobý efekt a poté se mastí ještě 
více. Nakonec bych chtěla vyzdvihnout 
odličování, na které mnoho žen zapomíná.  

Jaké produkty jsou podle Vás úplným 
základem?
Pro mě to jsou odličovadla - konkrétně 
mléko s tonikem. Dále pak přípravek na 
hydrataci pleti – pleťový krém a sérum.  

Který produkt značky Yves Rocher je 
Vás nejoblíbenější?
Nad touto odpovědí jsem dlouho uvažovala, 
protože používám téměř všechnu kosmetiku 
Yves Rocher kromě šampónů. Nejraději ale 
používám dekorativní kosmetiku – mezi mé 
tři svaté grály patří řasenka Sexy Pulp, 
make-up  a  tvářenka. 

Jaká je Vaše rutina?
Každý den si prvně opláchnu obličej stu-
denou vodou a poté nanesu sérum. Jednou 
týdně používám peeling a poté hydratační 
masku. V tento zkrášlovací den si i nanáším 
regenerační olej do vlasů, který nanáším 
večer a nechávám ho po celou noc jako 
hydratační kúru. 

Bez jakého produktu se neobejdete?
Bez parfému. Nevadí mi vyjít ven bez na-
líčení, ale nanesení parfému je takový rituál. 
Vůně vybírám podle nálady, ale mám ráda 
ženské sladší vůně. 

Chystají se na prodejně nějaké novinky?
I tento rok budou vánoční limitky a můžete 
se také těšit na výrobky s arganovým olejem.  

�

Adventní kalendář
1 290,- Kč

Tělový olej 
Argan & bio růže z Maroka 

150 ml
249,- Kč

Riche Crème, 
Regenerační balzám 

na rty 7,5 ml,
269,- Kč

Limitovaná edice 

v prodeji 

od 14. 11. 2019.

Sprchový gel
První vločky 400 ml 

149,- Kč



MLSÁME
s Géčkem

Máte pocit, že nevíte, kde vám hlava stojí? Přemýšlíte, co vše musíte 
zvládnout, aby byl váš domů nebo byt vypulírovaný? Advent má být 

o klidu a domácí pohodě. Zbytečně se nestresujte a vychutnejte si 
vánoční atmosféru. Pusťte se do pečení cukroví a zapojte klidně i své děti, 

užijete si spolu spoustu zábavy.  

��

Mandlové rohlíčky
Ingredience
● 300 g špaldové mouky 

● 200 g másla

● 100 g mandlí

● 40 g třtinového cukru

● 2 žloutky

● třtinový vanilkový cukr na obalení rohlíčků

Mandle oloupete a nasucho trochu opražíte, poté namelete najemno. Takto 
připravené je smícháte s ostatními ingrediencemi, utvoříte bochánek. Zabalíte 
jej do potravinářské fólie a necháte odležet nejlépe přes noc, ale budou stačit 
i dvě hodiny v lednici. Rohlíčky tvarujete co nejmenší, lépe to vypadá. Dáte je na 
plech s pečicím papírem a pečete na zhruba 180 °C asi 7-8 minut. Záleží na 
velikosti, měly by zůstat světlé, jen trochu zlatavé odspodu. Ještě vlažné obalu-
jeme ve třtinovém vanilkovém cukru.

Příprava:

dmBio
 třtinový cukr, 1000 g,
69,90 Kč

dmBio
mandle, 200 g

89,90 Kč

dmBio
třtinový cukr 

přírodní, 500 g
69,90 Kč

plech mělký 
s nepřilnavým povrchem 
GRANITE 43 x 29 x 2 cm
199,- Kč

podložka na pečení 
silikonová CULINARIA 

Red 35 x 25 cm
79,- Kč

Víte, že.. Špaldová mouka je pšenice typické oříškové chuti. Vyrábí se 
z pšenice špaldy, která neprochází žádným typem šlechtění jako jiné 
obiloviny. K výrobě mouky se používají celá zrna včetně obalové části, které 
obsahují největší množství cenných látek.  Špaldová mouka je bohatá na 
minerály, zejména hořčík, vápník, draslík, fosfor, zinek a vitaminy B1, B2. 
Pozitivně působí na imunitní systém. Špalda má na rozdíl od klasické bílé 
mouky vysoký obsah vlákniny.

miska nerezová 
hluboká GLOSSY 32 cm

139,- Kč

forma na rohlíčky 
silikonová CULINARIA 

35 x 25 x 1,3 cm
209,- Kč

dmBio
vanilkový cukr 
Bourbon, 32 g

79,90 Kč

dmBio
mouka špaldová 
typ 630, 1000 g

54,90 Kč



Pomozte ulehčit naší dopravě. Věříme, že ne-
chcete trávit advent v kolonách a přitom řešení je 
v podstatě jednoduché.

Londýnská

Sousedská

Londýnská

Le
tn

á

Směr od Penny,
Kauflandu,
Lidlu a OBI

Směr od Globusu,
Géčka, Decathlonu,
Severky, Bauhausu,
Kiky a Möbelixu

Směr od centra

VÁNOČNÍ
tipy

DOPRAVA
do Géčka

��

Obleček - Svetr Bibi 
červený s melírem 
zateplený 36 cm 

529,- Kč

Obleček - Vesta softshell 
Sob červená 40 cm 5

599,- Kč
Pelech RD s okrajem 
75 x 100 cm, červená 

3 090,- Kč

 sada talířů BAROCCO, 18 ks
999,- Kč

stojan na cukroví 
porcelánový 

BAROCCO, 3patrový
329,- Kč

Bosch 
MCM3200W MultiTalent

cena k doptání 
na prodejně



Najdi 8 rozdílůDĚTSKÉ
tipy

Frozen 2 projektor 
kouzelné kroky
1 299,90 Kč

Lumiluvs
od 299,90 Kč

 dětské lední brusle 
Crowned SONIC

cena k doptání na prodejně

dívčí snowboardová,
lyžařská bunda Horsefeathers

cena k doptání na prodejně

So slime
od 129,90 Kč

Samsung Galaxy 
Fit e bílý

cena k doptání 
na prodejně

Huawei P30 Lite modrý
cena k doptání

na prodejně

Cool games: Země město
699,90 Kč

Thomas Müller - Zvířata v zimě
299,- Kč

Oksana Bula 
- Jedlička se narodila

299,- Kč

Robo alive drak
1 499,90 Kč

��

Robo alive ještěrka
549,90 Kč



ZÁBAVA
pro děti

��

Znáte tradiční české koledy? 
O tom se hned předvědčíte. Doplňte chybějící slova z koled na 
správná místa do křížovky.

VODOROVNĚ:
3  Paní máma ..., koledu nám dala
5  Tichá ..., svatá noc
6 Z betlémské krajiny ... dejte
9 A co my ti nuzní dáme, ... co nemáme
10 Před tebou padáme, ....své skládáme 
11 Já ti ... tři kožičky, by zahřály tvé nožičky
12 Štědrej večer ..., koledy přichystal

SVISLE:
1 ... se Kristus pán, veselme se
2 Nesem vám noviny, ...
4 Hajdom hajdom ...
7 Pásli ... valaši
8 Chtíc aby ..., tak zpívala synáčkovi
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ZÁBAVA
pro děti

��

 Vyluštíte naši vánoční osmisměrku?
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Najděte 10 rozdílů



OBCHODY
v GéčkuOtevřeno každý den 

9:00–20:00 h

��

MAGAZÍN NC GÉČKO, Liberec, 4/2019, čtvrtletník, vychází 4. 11. 2019, místo vydání Liberec, číslo periodického tisku MK ČR E 22553, 
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9. 11. 2019 / 12:00–18:00 
��. NAROZENINY GÉČKA
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