Okresní agrární
komora Třebíč
Zpracování masa, výroba tradičních uzenin, pečené speciality. Rozvoz
zboží odběratelům. Naše uzeniny neobsahují mouku, proto jsou vhodné
pro bezlepkovou dietu. Celoroční sponzor všech akcí ÚS ČZS Třebíč.
Prodejny: Řeznictví - Karel Doležal, Třebíč, Pražská 986, tel.: 731 584 539
Alfa - Řeznictví - Karel Doležal, Třebíč, Znojemská 1235, tel.: 568 848 276

ZON Třebíč, spol. s.r.o.
výroba nealkoholických nápojů a sirupů (limonády, sodová voda, limonádové sirupy)
1879 - 2018
139 LET VÝROBY NEALKOHOLICKÝCH LAHVOVÝCH NÁPOJŮ

Lékárna Vltavínská, s.r.o.
tel.: 568 840 720
www.lekarna-vltavinska.cz

Služby a výdej:
Výdej volně prodejných léků, specializovaný prodej zdravotní obuvi, prodej dětské výživy,
prodej léčebné kosmetiky, poradenská činnost, měření tlaku, váhy a BMI indexu.
Speciální nabídka:
Široký sortiment čajů monokomponentních i čajových směsí, informace o sběru a výkupu
léčivých rostlin.
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OBLASTNÍ
VÝSTAVU

ovoce, zeleniny, chryzantém, bonsají
a léèivých rostlin

ve spolupráci
s Okresní agrární komorou Třebíč

Radek Peštál • Budíkovice 78 • 674 01 Třebíč
mobil: 724 823 169 • radek.pestal@seznam.cz

Zahradnictví, ve kterém nabízíme:
- ovocné stromy a keře, sazenice drobného ovoce
- okrasné stromy a keře, trvalky, vodní rostliny
- hnojiva, chemické přípravky, substráty, nářadí, travní směsi
- poradenství v oblasti chemie, výsadby a péče o zahradu
www.zahradnictvi-studenec.cz, tel. +420 606 089 530

15. až 18. října 2021
Zahrádkáøský dùm, Švabinského 1308/47
Tøebíè

Územní sdružení Èeského zahrádkáøského svazu Tøebíè
poøádá

33.

OBLASTNÍ
VÝSTAVU

ovoce, zeleniny, chryzantém, bonsají,
a léèivých rostlin
ve spolupráci
s Okresní agrární komorou Třebíč
a Okresním mysliveckým spolkem Třebíč

TENTO PROJEKT SE USKUTEÈNÍ S FINANÈNÍ PODPOROU KRAJE VYSOÈINA.

JEDNA Z TRADIČNÍCH
ZAHRÁDKÁØSKÝCH VÝSTAV,

OTEVÍRACÍ DOBA:
Pátek 15. øíjna od 13 do 18 hodin
Sobota 16. øíjna od 9 do 17 hodin
Nedìle 17. øíjna od 9 do 17 hodin
Pondìlí 18. øíjna od 8 do 12 hodin
Vstupné
Studenti a dùchodci
Dìti od 7 do 15 let
Dìti do 6 let
Školní výpravy

30 Kè
20 Kè
10 Kè
zdarma
2 Kè/žák

HLAVNÍ EXPOZICE VÝSTAVY:
rùzné odrùdy jablek vèetnì místních a krajových,
nejnovìjší rezistentní odrùdy jablek a hrušek, novinky odrùdˇ brambor,
chryzantémy, bonsaje, krása suchých kvìtù

Doplňkový prodej:
Kontejnerované sazenice drobného ovoce, sukulenty, med,
chryzantémy v květináčích, výrobky z vosku.
Ochutnávka:
Ochutnávka regionálních potravin Kraje Vysočina rok 2021
po celou dobu výstavy.
Sleva na nákup:
Na vstupenku z výstavy zvýhodněný nákup
v Zahradnickém centru Studenec.
Kontaktní osoby:
ČZS, Územní sdružení Třebíč, Švabinského 782/47, 674 01 Třebíč
e-mail: urczstrebic@volny.cz, tel.: 561 116 158
Blažej Bobek, předseda Územního sdružení Třebíč
e-mail: blazej.bobek@seznam.cz
Miroslav Muška, místopředseda Územního sdružení Třebíč
e-mail: mirda.muska@seznam.cz

Příjezd a parkování:
Zahrádkářský dům ve Švabinského ulici se nachází ve čtvrti Horka-Domky
ve směru na Znojmo (viz směrovky „Výstava“).
K parkování doporučujeme přilehlé ulice nebo parkoviště u polikliniky
v ulici Vltavínská.

Těšíme se na Vaši návštěvu a věříme, že se Vám i letos bude výstava líbit.

