
INZERCE14 Prosinec 2016  •

OdK-H2

FC300

OVK3

OVK2OVK1

Kooperaci a.s. ve Výčapech u Třebíče jsme 
vám představili už dřív než před rokem: tra-
diční výrobce širokého sortimentu krmiv. Mí-
chárna krmiv produkuje směsi pro všechny 
kategorie skotu a prasat, příkrmy pro les-
ní zvěř ve volných honitbách i pro obory, 
mimo jiné oboru s daňky a muflony v Pravi-
cích na Znojemsku. Zkušenosti máme i s vel-
kými oborami s trofejně významnými jeleny. 
Vyrábíme směsi pro ZOO Jihlava, kde „kr-
míme“ žirafy, koňovité, část sudokopytníků 
a pštrosy. Nebojíme se ani směsí pro ryby, 
dodáváme pro kapry ve třech věkových ka-
tegoriích. Kromě toho i mnoho specialit „na 
míru.“ V posledních dvou letech jsme k tra-
dičním směsím pro slepice a králíky přida-
li i drobnochovatelský sortiment. Odběrateli 
jsou spokojení chovatelé i obchodníci s kr-
mivy. Ke všem směsím poskytujeme odbor-
ný servis. 

Vedle výroby krmiv budujeme síť prodejen 
hospodářských potřeb. Ale skutečně – kdo za 
dva roky dokázal zavést 11 partnerských pro-
dejen s úctyhodnou šíří sortimentu? 

Najdete nás ve Výčapech, Dobroníně, 
Okříškách, Volfířově, Šebkovicích, Dačicích 
a nejen na Třebíčsku: také v Březové nad Svi-
tavou, Chornici, Velké nad Veličkou, Velkých 
Opatovicích, Brodku u Konice.

Sortiment je, jak se na pořádné hospodář-
ské potřeby sluší, velmi široký a pamatuje jak 
na drobné pěstitele i zahrádkáře, tak na cho-
vatele malých hospodářských zvířat: 

Hnojiva a přípravky chemické ochrany rost-
lin – nevěřte těm, co tvrdí, že hnojit je špatné. 
Bez živin v hnojivech rostliny strádají a kro-
mě menšího výnosu obsahují poskromnu 
člověku prospěšných látek. Rostliny poško-
zené živočišnými škůdci a houbovými choro-
bami ještě méně a jejich produkty mohou být 
nebezpečné pro zdraví lidí i zvířat. Vyberete si 
u nás zahradnické nářadí, truhlíky a květiná-
če, zeminy, mulčovací kůry, široký sortiment 
osiv a podle vegetačního období i sadbu.

Chovatelům nabízíme krmné směsi: Králík 
speciál pro náročné chovatele, směs pro ko-
jící samice, pro výkrm s antikokcidikem i pro 
dokrm nebo výkrm bez antikokcidika, nosni-
ce sypké i granulované, odchov a výkrm ku-

řat, kačen a hus, krůt. Za pozornost stojí naše 
specialita pro indické běžce. V širokém sor-
timentu si vyberete i z krmiv pro psy, kočky, 
morčata i ostatní domácí mazlíčky. K tomu 
patří napáječky a krmítka, vitaminové a mi-
nerální doplňky, zoby nejen pro kanáry, vět-
šina prodejen nabízí i část rybářského sor-
timentu. 

Vedeme také obuv pro volný čas a práci, 
pracovní obleky i pracovní ochranné pomůc-
ky. Nezapomínáme ani na topiva a další zbo-
ží, bez kterého se hospodářství neobejde. 

Tam, kde je to možné podle statutu prodej-
ny, nakoupíte podle ročního období za sku-
tečně dobré ceny zemědělské produkty od 
našich partnerů, tedy výhradně českého pů-
vodu: okurky, meruňky, brambory rané i na 
uskladnění, jablka, cibule, zelí. 

Podrobné informace i kontakty jsou na na-
šich stránkách

www.kooperace-vycapy.cz
Martin Mohelský

Široký sortiment krmných směsí  
i hospodářských potřeb 
Krmiva pro hospodářská zvířata i domácí mazlíčky, krmítka a napáječky.  
Hnojiva, osiva, nářadí a pracovní obuv i oblečení, sezónní produkty  
našich zemědělců. A všechno na jednom místě.

Krmiva a také velmi bohatý sortiment  
nakoupíte v naší síti prodejen  
hospodářských potřeb: 

Březová nad Svitavou
tel.: 461 310 270
Po–Pá: 8.00–16.30
So: 8.00–11.00

Dobronín 
(v areálu Dobrosev)
tel.: 731 545 059
Po–Pá: 7.30–16.00

Chornice
tel.: 724 939 397
Po–Pá: 8.00–17.00
So: 8.00–11.00

Okříšky
tel.: 731 557 667
Po–Pá: 8.00–17.00
So: 8.00–11.00

Opatov 
(v areálu bramborárny)
tel.: 775 748 300
Po–Pá: 8.00–14.00

Šebkovice
tel.: 702 092 084
St:     8.00–11.00 

14.00–16.30
Pá:   8.00–11.00 

14.00–16.30

Velká  
nad Veličkou
tel.: 605 206 037
Po–Pá: 8.00–16.00
So: 8.00–11.00

Volfířov 
tel.: 702 010 691
Po–Pá: 7.30–16.00

Výčapy
(v areálu  
Kooperace a.s.)
tel.: 731 519 349
Po–Pá: 7.00–16.30
So: 8.00–11.00




