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POHODOVÉ NAKUPOVÁNÍ

NOVINKY Z GÉČKA

SPRÁVA
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PRODEJNY
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ZÓNY PRO DÌTI

RODINNÉ
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Otevřeno od PO – NE 9:00 do 20:00 hodin.
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Kadeřnictví Čistírna

Přebalovna Dárkové
poukazy
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Dětské 
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Bankomat

Myčka
Globus

Bezbariérový 
přístup

Na Valentýna jsme otevřeli Géčko ateliér, který se nachází vedle prodejny Knihkupectví Dobrovský. Přítomen byl profe-
sionální fotograf, který zákazníkům udělal na místě pěkný snímek. I nadále mohou zákazníci využít instalace v našem 
ateliéru, který je otevřený každý den od 9:00 do 20:00. Prvky, u kterých se mohou vyfotit se budou často obměňovat 
tak, aby si i několikrát za rok mohli zákazníci udělat pěknou rodinnou, párovou či individuální fotografii. 

Těšíme se na Vaši návštěvu.  
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Géčko ateliér „Rodinné foto“



PLÁNOVANÉ AKCE
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Více informací o jednotlivých akcích najdete na našem             nebo www.geckoostrava.cz

ACTION FUN ZONE (VSA XTREME)   16. 5. 2020 (14:00 – 18:00)
Zábavná akce zaměřená na letní extrémní sporty – freestyle BMX, freestyle scootering a parkur. Akce je zaměřená na všechny 
věkové kategorie. Těšit se můžete na show nejlepších sportovců jednotlivých disciplín. Jednotlivé disciplíny si za doprovodu profe-
sionálů můžete také vyzkoušet. 

Časový harmonogram akce:
• 13:00 – zahájení programu
• 13:00 – 13:20 – miniramp & parkur show
• 13:20 – 13:30 – soutěže pro diváky o ceny
• 13:30 – 15:00 – Author jízda zručnosti
• 15:00 – 15:20 – miniramp & parkur show 
• 15:20 – 15:30 – soutěže pro diváky o ceny
• 15:30 – 17:00 – Author jízda zručnosti 
• 17:00 – 17:20 – miniramp & parkur show
• 17:20 – 17:30 – soutěže pro diváky o ceny
• 17:30 – 18:00 – Author jízda zručnosti 
• 18:00 –  ukončení programu

DEN SLEV           14. 3. 2020 (9:00 – 20:00)

KRÁLIČÍ HOP        19. 4. 2020 (14:00 – 18:00)
Atraktivní a zábavná akce nejen pro dětské diváky. Děti se mohou do programu zapojit, fandit a povzbuzovat své favority, kteří budou moderá-
torem představeni. Králičí hop je sport pro králíky a jejich majitele a v posledních letech je v České republice čím dál populárnější. Pro králíky jde 
o přirozený pohyb a skoky přes překážky si užívají. Trénují se rovinné dráhy (překážky jsou v řadě za sebou), parkury (obdoba koňského parkuru) 
nebo skok vysoký. 

Časový harmonogram akce:

• 14:00 – začátek akce – exhibice parkur králíků
• 14:30 – Diskuze na téma pořízení a výchovy králíků
• 15:00 – pozměněná exhibice králíků
• 15:30 – možnost si králíky pohladit, klást dotazy
• 16:00 – pozměněná exhibice králíků
• 16:30 – možnost si králíky pohladit, klást dotazy
• 17:00 – pozměněná exhibice králíků
• 17:30 – možnost si králíky pohladit, klást dotazy
• 18:00 – konec akce 

14. 3. 2020
9:00 - 20:00 

DEN SLEV
SLEVY AŽ 60%

ZMRZLINA 
ZDARMA

V sobotu 14. 3. 2020 se mů-
žete těšit na slevy až 60%! 
Na tento den jsme si pro Vás 
připravili ochutnávku zmrz-
liny zcela ZDARMA.

Veškeré slevové kupónky 
najdete na zadní straně
Jarního magazínu. 



PROBĚHLÉ AKCE

V sobotu 18.1.2020 se v Géčku konala Wikiho zá-
bavná show s Mimoni. Tato akce byla pro menší 
děti. Wiki a jeho kamarádi měli pro děti připravenou 
bublinkovou minidiskotéku, soutěžili s dětmi o krásné 
ceny a učili je spoustu tanců. Kromě aktivit na pó-
diu si mohly děti zasoutěžit na čtyřech stanovištích a 
vyhrát tak krásné ceny. Většina dětí si na cestu ještě 
vyrobila parádní mimoní masku nebo si na obličej 
nechaly mimoně namalovat. Samozřejmě nesměly 
chybět ani tematické rodinné fotky z akce.

V pátek 14. 2. 2020 jsme oslavili svátek zamilovaných focením 
našich zákazníků v našem novém Géčko ateliéru „RODINNÉ 
FOTO“, které se nachází vedle prodejny Knihkupectví Dobrov-
ský. Profesionální fotograf fotil všechny příchozí a fotky jim po-
skytl ZDARMA. Zákazníci si jednak fotky mohli odnést s sebou 
a nebo jim je fotograf zaslal na email. 
Pro své zákazníky jsme také připravili Valentýnskou soutěž 
o 2 dny plné relaxu a dobrého jídla v Bontique & Spa hotelu 
ENDEMIT. Všichni, kteří nám do 20. 2. 2020 z Géčko ateliéru 
zaslali fotku na náš email, se mohli zapojit. Všechny zaslané 
fotografie jsme umístili na Facebook NC Géčka a soutěžící je 
mohli sdílet. Fotografie s největším počtem „lajků“ vyhrála.

V pátek 21.2.2020 jste si mohli užít akci s název JOB fest – 
festival pracovních příležitostí. Letos byl program opravdu bo-
hatý! JOB festu se zúčastnilo více než 40 firem nabízejících 
práci v Moravskoslezském kraji. Novinkou byla účast středních 
škol. Hlavním partnerem akce byla firma VITESCO, která nám 
předvedla, jak funguje robotické chapadlo. Celou akci oboha-

til i youtuber MC citron, který 
si pro zástupce firem připravil 
přednášku na téma: Jak správně 
komunikovat na sociálních sítích 
a jak využít youtubery k propa-
gaci. Návštěvníci JOB festu si 
mohli vyzkoušet laserovou střel-
nici a virtuální realitu, díky které 
se mohli podívat do vlastního 
těla. Každý účastník akce mohl 
hlasovat pro nejperspektivnější 
firmu pro zaměstnance a vyhrát 
tak tablet. 
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Mimoni v Géčku 18. 1. 2020

Job fest 21. 2. 2020

Valentýn v Géčku 14. 2. 2020



JARNÍ INSPIRACE

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

Až se jaro zeptá...
TRIOLA
Spodní prádlo
– 999 Kč, 299 Kč 

ORSAY
Tričko – 499 Kč

TAKKO
Sukně – 499 Kč
Bunda – 799 Kč

CCC
Boty
– info o ceně v prodejně

Optika Lunettes
Dioptrické brýle OMEGA
– 1 490 Kč

ORSAY
Šaty – 1 199 Kč
Džínová bunda – 799 Kč

New Yorker
Tričko  – 129 Kč
Džíny – 799 Kč
Bunda – 999 Kč

CCC
Boty – info o ceně v prodejně
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TRIOLA
Spodní prádlo
– 1099 Kč, 499 Kč 

ORSAY
Halenka – 699 Kč
Kabát – 1499 Kč

New Yorker
Džíny  – 549 Kč

CCC
Boty
– info o ceně v prodejně

CCC
Boty – info o ceně v prodejně

Optika Lunettes
Sluneční brýle Marc Jacobs
– 4 990 Kč

TRIOLA
Spodní prádlo
– 1 099 Kč, 499 Kč 



JARNÍ INSPIRACE

Jen ty a já... 

New Yorker
Tričko  – 219 Kč

CCC
Boty – info o ceně v prodejně

POUKÁZKA

300 Kč
na brýlové obruby
nebo sluneční brýle

Kolekce zásnubních
a snubních prstenů

je připravena.
Jaro, jako nový začátek.

Platí i pro nové modely slunečních brýlí roku 2020.
Akce probíhá od 21. 3. 2020 do 19. 6. 2020. 
Poukázku lze kombinovat s 50% slevou na skla v kompletní zakázce. Další slevy se nesčítají.

Quick Time
Hodinky GANT – 5 890 Kč

Quick Time
Hodinky Edifice
Fascinující v každém detailu.
– 7 290 Kč

Změna cen vyhrazena.
Neručíme za dostupnost prezentovaných produktů v obchodech v době vydání katalogu. ––  0 5  ––

ORSAY
Halenka – 699 Kč
Kalhoty – 799 Kč
Kabelka – 799 Kč

CCC
Boty – info o ceně v prodejně

Optika Lunettes
Dioptrické brýle Horsefeathers
– 2 990 Kč

Optika Lunettes
Sluneční brýle HIS – 1490 Kč

ORSAY
Džíny –999 Kč
Bunda – 999 Kč

Jaro... to pravé období pro lásku



PRO DĚTI A MAZLÍČKY
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Hračky nás baví...

Pošli srdce dětem
17. listopadu jsme slavnostně rozsvítili Vánoční strom a originál-
ní výzdobu. Při této příležitosti jsme natočili krátké „flashmob“ 
video, které jsme před Vánoci sdíleli na našem facebooku. Akci 
jsme nazvali Pošli srdce dětem, protože za každého, kdo naše 
zpívající video sdílel a poslal nám do komentáře srdíčko, při-
spělo Géčko částkou 5 Kč rodinám pečujícím o onkologicky ne-
mocné děti. Spolek HAIMA Ostrava, který působí při dětském 
hematoonkologickém oddělení Fakultní nemocnice v Ostravě, 
vybral dvě rodiny, které takovou pomoc velmi potřebovaly. 
Naším cílem bylo před Vánoci potěšit a ulehčit těžkou životní situ-
aci rodinám 13leté Šárky a 5letého Dominika společně s našimi 
zákazníky. Dvacátého prosince jsme akci ukončili. K tomuto datu 
dosáhlo video 2 652 sdílení, čímž naši zákazníci nasbírali 13 
260 Kč. K této částce jsme se rozhodli ještě něco přidat a spolku 
HAIMA Ostrava jsme předali 20 000 Kč. Věříme, že se nám spo-
lečně podařilo těmto rodinám zpříjemnit svátky a zároveň nás 
velmi těší milé komentáře a pozitivní ohlasy lidí na tento počin.

BAMBULE
Ultra plastelína s LED světlem
– od 139,90 Kč

BAMBULE
Slimy sliz se svítící kuličkou

–199,90 Kč

BAMBULE
Flexi Monster
–149,90 Kč

BAMBULE
Stikboti – od 139,90 Kč

PET CENTRE
Krabí tyčinky s masem
– od 89,90 Kč

PET CENTRE
Pískací hračka v podobě míče na americký fotbal
– od 289 Kč

PET CENTRE
Plyšová hračha ve tvaru kukuřice s pískátkem – od 129,90 Kč

PET CENTRE
Huhubamboo pelech
– od 949,90 Kč

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



JARO JE TADY
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YVES ROCHER
Parfémová voda Autour de MINUIT – 1490 Kč

YVES ROCHER
Eau Fraîche Třešeň – 890 Kč

YVES ROCHER
Denní zpevňující péče Lifting Végétal
– 990 Kč

YVES ROCHER
Intenzivní hydratační péče
Hydra Végétal  – 539 Kč YVES ROCHER

Rozjasňující korektor na okolí očí – 299 Kč

YVES ROCHER
Toaletní voda Bois de 
Sauge – 1 190 Kč

EROTIC CITY
Afrodiziaka Španělské mušky – 795 Kč

EROTIC CITY
Venušiny kuličky Melody – od 499 Kč

EROTIC CITY
Vibrátor pro páry We-Vibe Unite – 2 399 Kč

dm drogerie markt
s.he stylezone řasenka – 99 Kč

dm drogerie markt
Balea tělová emulze – 54,90 Kč

dm drogerie markt
s.he stylezone rťenka  – 69,90 Kč

dm drogerie markt
Balea krém na ruce  – 29,90 Kč

dm drogerie markt
s.he stylezone gelové laky na nehty
– 59,90 Kč

SLEVA 25%
NA PÉČI O OBLIČEJ

V KOSMETICKÉM SALONU
Nabídka platí do 30. 06. 2020

v kosmetickém salonu prodejny Yves Rocher v NC Géčko Ostrava.

Pečujte o sebe s láskou...

Pohlazení na těle i duši :-)



JARNÍ NÁLADA I DOMA

K jaru patří i pořádný úklid našich domovů a obnova spotřebičů…

I Váš mobilní telefon si zaslouží tu správnou péči.
Dokonalou ochranu vašeho displeje zajistí naše             
. 

Banquet
Pánev s keramickým povrchem 
CULINARIA (20 -28 cm)
– původní cena od 499 Kč,
akční cena od 349 Kč
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Planeo Elektro
Vakuový mixér SENCOR – 1 999 Kč

Planeo Elektro
Tyčový vysavač 2v1
SENCOR – 2 799 Kč

Planeo Elektro
Televize H.265 (HEVC) SENCOR – 3 599 Kč

Planeo Elektro
Kontaktní gril SAGE
– 2 499 Kč

Planeo Elektro
Osobní fitness váha SENCOR – 299 Kč

Planeo Elektro
Výrobník perlivé vody SODA
– 2 199 Kč

Banquet
Mopová souprava 15 L)
– původní cena 359 Kč, akční cena 179 Kč



Žhavý tip

ČTENÁŘSKÝ KLUB
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Jmenuji se Lucie a jsem knihomolka a díky tomu vám mohu opět předat
recenze několika knih, které jsem přečetla v poslední době :-)

Andrew Mayne ‒ Šelma 

Profesor bioinformatiky Theo Cray je podezřelý z vraždy své bývalé studentky. Po prošetření je 
zproštěn obvinění, protože dívku podle policie rozsápal medvěd. To se ale Theovi nezdá a je 
přesvědčen, že případ není tak jednoduchý. Zjevné indicie mu napovídají, že se nejednalo o útok 
zvířete, nýbrž člověka. Nedaří se mu ale přesvědčit policii, aby jeho teorii prošetřila. Nezbývá mu 
tedy nic jiného, než využít všeho, co umí, a pokusit se zabijáka zastavit. 

Líbí se mi protnutí vědeckého světa s policejním a tím se pro mě stal debut Andrewa Maynea jedi-
nečným a čtivým. 

Becky Albertalli
– Holka mimo rytmus

Objektivně musím uznat, že ta-
hle kniha mě na první pohled 
nezaujala. Oprávněně, nejsem 
již dávno v cílové skupině knih 
pro mládež. Díky recenzím jsem 
jí ale dala šanci a věřím, že sku-
pinu Young Adult zaujme a bude 
to příběh, se kterým se mohou 
v mnoha situacích ztotožnit. 
Kniha vypráví o Leah, student-
ce, která nikam nezapadá, má 
běžné teenagerovské problémy 
a jedno velké tajemství, které 
nesdílí ani se svými nejbližšími 
kamarády. 

Nina Brochmann, Ellen Støkken Dahl 
– Zázrak tam dole

Za tuto knihu jsem opravdu ráda a doporučila bych ji 
všem ženám. Kniha vysvětluje vše, co jste mohli chtít 
vědět a možná jste se neodvažovali zeptat. Ačkoliv je 
psaná lékařkami, je srozumitelná a psaná chvílemi až 
zábavnou formou. Dozvíte se vše o menstruaci, antikon-
cepci nebo například o nejrůznějších nemocech. Mož-
ná vám kniha vyvrátí i nějaký mýtus, který jste někde 

zaslechla.

Rozšiřte svou sbírku knih
s 20 % slevou na celý nákup.

Výjimkou jsou učebnice, již zlevněné zboží a dárkové poukazy. 
Slevový kupón platí do 22. 3. 2020 

Jill Starková ‒ Když nejste v pohodě

Jak zvládat těžké časy
Jsou dny, kdy vám není vůbec do smíchu. V životě každého z nás 
nastanou chvíle, kdy se nic nedaří a špatné zprávy střídají ještě 
horší. A právě pro takové chvíle je určena tato knížka. Bude va-
ším průvodcem těžkým životním obdobím. Najdete v ní mnoho 
praktických tipů a myšlenek, jak zvládnout nepohodu a poslouží 
vám jako ukazatel toho správného směru, kterým nejsnáze do-

jdete do lepších časů.



ZÁBAVA PRO DĚTI
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Vyluštíš tajenku?
ABSENCE, AUDIT, DEKÁDA, HELMA, KAPIČ-
KA, MASAKR, MOUČNÍK, NÁHRDELNÍK, 
PÁNEV, POBOČKA, PŘÍRUČKA, RODINKA, 
SAMICE, SKAUTKA, SKŘÍŇKA, TVAROH



SLEVA 10%
NA VŠECHNO ELEKTRO

Nevztahuje se na akční zboží, slevy nelze kombinovat.

SLEVA 20%
NA VŠECHNO NEZLEVNĚNÉ ZBOŽÍ

Nevztahuje se na dárkové certifikáty.

14. 3. 2020
9:00 - 20:00 

DEN SLEV
SLEVY AŽ 60%

Sleva 20%
NA VŠECHNO CELÝ TÝDEN

Sleva se nevztahuje na již zlevněné položky a na položky 
označené hvězdičkou. Slevy a akce nelze sčítat.

Sleva 15%
NA CELÝ SORTIMENT

Sleva neplatí pro zlevněné a akční zboží, jehož cena končí „9“
a pro dárkové poukazy.

Sleva 20%
NA NOVOU KOLEKCI

Sleva se nevztahuje na produkty SPECIAL PRICE, bižuterii,
dárkové poukázky, zlevněné zboží a nepojí se s žádnou jinou 

akcí či akční nabídkou.

VIP KURZ
PRO KAŽDÉHO ZÁKAZNÍKA 

Sleva 15%
PŘI NÁKUPU NAD 2000 KČ

Při platbě v hotovosti. Nevztahuje se na jiné slevy,akce, objednávky 
a zakázky. Slevy nelze sčítat.

Sleva 50%
18DÍLNÁ TALÍŘOVOU SADU MEADOW

původně 1099 Kč, nyní 549 Kč!

Sleva je platná 14. 3. 2020 pouze v NC Géčko Ostrava. Sleva je platná 14. 3. 2020 pouze v NC Géčko Ostrava.

Sleva je platná 14.—15. 3. 2020 pouze v NC Géčko Ostrava.

Sleva je platná 14. 3. 2020 pouze v NC Géčko Ostrava.

Sleva je platná 14. 3. 2020 pouze v NC Géčko Ostrava.

Sleva je platná 14. 3. 2020 pouze v NC Géčko Ostrava.

Sleva je platná 14. 3. 2020 pouze v NC Géčko Ostrava.

Sleva je platná 14. 3. 2020 pouze v NC Géčko Ostrava.

Sleva je platná 14.—15. 3. 2020 pouze v NC Géčko Ostrava.

Sleva je platná 14. 3. 2020 pouze v NC Géčko Ostrava.

Sleva je platná 14. 3. 2020 pouze v NC Géčko Ostrava.

Sleva je platná 14. 3. 2020 pouze v NC Géčko Ostrava.

Sleva je platná 14. 3. 2020 pouze v NC Géčko Ostrava.

Sleva je platná 14. 3. 2020 pouze v NC Géčko Ostrava.

Sleva je platná od 14. 3. do 21. 3. 2020 pouze v NC Géčko Ostrava.

Sleva 20%
NA VŠECHNO

Sleva nebude platit na učebnice, zlevněné zboží, dárkové 
poukazy a nedá se sčítat s jinými slevami.

ZMRZLINA 
ZDARMA

Sleva 25%
NA PŘÍSLUŠENSTVÍ

PRO MOBILNÍ TELEFONY.

Sleva 40%
NA 1 KOSMETICKÝ VÝROBEK

DLE VÝBĚRU
Sleva se nevztahuje na produkty označené zeleným bodem.

Slevy a nabídky se nekumulují.

Sleva 15%
TRIOLA STYLING DAY

- odborné poradenství při výběru té správné podprsenky a plavek.
(12% Styling + 3% členství v Triola Klubu)

Sleva 10%
NA CELKOVOU ÚTRATU
Sleva platí pouze při konzumaci v kavárně.

Sleva 25%
NA VEŠKERÉ SLUNEČNÍ BRÝLE

Výjimečná akce platí i pro nové modely roku 2020.

Sleva 30%
 po VIP registraci na 1 ks zboží

MAGAZÍN NC GÉČKO OSTRAVA, Ostrava, 1/2020, čtvrtletník, vychází 7. 3. 2020, místo vydání Ostrava,
číslo periodického tisku MK ČR E 23555, vydává Obchodní a společenské centrum Ostrava, s.r.o., Krakovská 1256/24, Praha 1 110 00.

www.geckoostrava.cz NCGeckoOstrava ncgeckoostrava

Sleva je platná 14. 3. 2020 pouze v NC Géčko Ostrava.

10X VÍCE BODŮ
NA VÝROBKY dm ZNAČEK*

* Platí pro členy active beauty programu. Sbírání a uplatnění bodů se 
nevztahuje na nákup dárkových karet a vratné obaly, na počáteční 
kojeneckou mléčnou výživu dle zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci 

reklamy, a na potraviny pro zvláštní lékařské účely dle nařízení Komise 
v přenesené pravomoci (EU) č. 2016/128.


