
PRODEJ ŠIROKÉHO SORTIMENTU SEZÓNNÍCH 
BALKONOVÝCH ROSTLIN A RYCHLENÝCH 
CIBULOVIN  

OD DUBNA LETNIČKOVÝ RÁJ – každý týden čerstvé zboží, 
široký sortiment

NOVĚ! V našem novém fóliovníku o ploše 250 m2 
naleznete kompletní nabídku doplňkového 
zahradnického sortimentu: hnojiva, postřiky, nářadí 
a aqua program, zahradní textilie, květináče plastové 
a keramické, interiérové květináče, ratanové a proutěné 
koše, dekorace a aranžerské potřeby, sezónní terasové 
rostliny 

Nabízíme vám také DÁRKOVÉ POUKAZY s roční platností 
a ve výši dle vašeho přání!

PLÁNOVANÉ JARNÍ AKCE: 

20. 4. 2019 Jarní sázení v Zahradě Matúšů 
DĚTSKÉ SÁZENÍ (9:00 – 16:00)  
- pod vedením instruktorů si můžou vaše děti vysadit do

přinesených či u nás zakoupených truhlíků a květináčů
svou vlastní balkónovou zahrádku  

LETNIČKOVÝ RÁJ  
- nejširší nabídka letniček a balkonových rostlin s popisem

jejich umístění a radami na pěstování

PORADENSTVÍ v oblasti jarního hnojení a výživy rostlin 

BYLINKOVÉ OBČERSTVENÍ 
- tradiční i netradiční bylinkové speciality

20.–27. 4. 2019 Bylinkový týden  
Nejširší nabídka bylinek a léčivých rostlin v sezóně
- nejrůznější máty, tymiány, oregano, majoránka, saturejka,

bobkový list, rozmarýn, koriandr a další, speciální
bylinkové novinky – kotvičník, rýmovník, angínovník 

Zeleninová sadba
- nejširší nabídka v sezóně, včetně chilly papriček

a dalších specialit

Pořiďte si naši zákaznickou kartu a vstupte 
do klubu plného výhod a čerstvých informací!

Přijeďte si vybrat rostliny přímo k pěstiteli!

Těšíme se na vaši návštěvu!

OTEVÍRACÍ DOBA  
ZAHRADNÍHO CENTRA

CELOROČNÍ PRODEJ
Po – Pá 9:30 – 17:30 
So 8:00 – 13:00

Prodloužená otevírací doba 
v sobotu 20. 4. 2019
8:00–16:00

Kde nás najdete:

Horní Lhotice
Kralice nad Oslavou
GPS: 49°12'28.661"N, 
16°13'11.738"E

www.facebook.com/ 
zahradamatusu

Sledujte nás nově také 
na Instagramu!

Tel.:      +420 728 015 574
E-mail: info@zahradamatusu.cz

www.zahradamatusu.cz 
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Zveme vás k návštěvě 
našeho zahradního centra 
v Horních Lhoticích.

Připravili jsme pro vás 
rostliny z vlastní produkce 
a od předních českých 
a zahraničních pěstitelů.

JARO PLNÉ AKČNÍCH CEN 
•  KŮRA 70 l             69,90 Kč
•  ZAHRADNICKÝ SUBSTRÁT  A RAŠELINA 60 l             89,00 Kč
•  KRAVSKÝ HNŮJ 3 kg             59,90 Kč
•  JAHODNÍK KARMEN od Jahodárny Vraňany desetipak       99,00 Kč
•  MUŠKÁTY PŘEVISLÉ (Pelargonium peltatum) desetipak         89,00 Kč
•  MACEŠKY A LETNIČKY desetipak             65,00 Kč
•  HABR (Carpinus betulus) 1,5 l kontejner, 50 cm             39,00 Kč

DÁLE PŘIPRAVUJEME:
Jahodové jaro:  
široká nabídka stáleplodících i velkoplodých odrůd, truhlíkové 
jahody, lesní jahody

Drobné ovoce:  
maliny, ostružiny, ostružinomaliny, borůvky - kanadské 
i kamčatské, brusinky, klikvy, rybízy, angrešty, muchovník, 
goji, klanopraška čínská, minikiwi, fíkovník, velkoplodé 
rakytníky, arónie, velkoplodé odrůdové lískové oříšky

Ovocné stromy:  
švestky odolné vůči šárce, rezistentní jabloně, hrušně, třešně, 
višně, meruňky, broskve, nektarinky, ořešáky, mišpule, oskeruše, 
jeřáby, SLOUPOVITÉ A VŘETENOVÉ JABLONĚ

Bylinkové jaro:  
levandule, tymiány, šalvěje, oregána, bobkový list, rozmarýn, 
saturejka, bazalka, máta, stévie, kotvičník, medvědí česnek, 
rýmovník, angínovník a další 

Krom toho u nás naleznete kompletní nabídku rostlin 
pro vaše zahrady a terasy: stromy, keře, rododendrony, 
růže, trvalky, vodní rostliny, rostliny pro živé ploty - tuje 
různých velikostí a tvarů, ptačí zoby, skalníky

V ZAHRADĚ MATÚŠŮ
Jaro

www.zahradamatusu.cz 


