
J I Ř I N K O V É  D N Y  
17. ROČNÍK 

9. 9. a 10. 9. 2017  
Zahradnictví DAHLIA, Sloveč u Městce Králové 

 
    Volná prohlídka výsadby celého námi nabízeného sortimentu jiřin ve více jak 300 
odrůdách světového sortimentu s  možností okamžitého objednání vybraných odrůd. 
Představení českých i zahraničních novinek roku 2017. Ukázka námi nabízeného 
sortimentu balkonových květin. 
 

Součástí jiřinkových dnů bude výstava: 
- begónií - BEGO-BOHEMIA Pardubice 
- mečíků - Jampílková Libuše, Jičín  
- bylinek a léčivých rostlin- Planta Naturalis, Markvartice u Sobotky 
- fuchsií - manželé Suchardovi, Prostřední Nová Ves u Lázní Bělohrad 
- masožravých rostlin - Kouba Michal, Praha - Petrovice 
- lilií - Lukon Glads, Koníček Jaroslav, Sadská 
- brambor – šlechtitelská spol. Europlant, Horní Počernice 
- bonsají - Bonsai centrum Libčany 
- čarověníků - Šíma, Sempra Veleliby s.r.o. 
- kaktusů- Drbohlav Ladislav, Popovice u Jičína 
- klematisů - fa PARKON, Kolín 
- plesových  šatů - Jolana Hošková, Velké Výkleky 
- ukázka podzimních kytic - Zahradnická škola Kopidlno 
 

  
 

Prezentace firem:  AGRO BIO Opava - specialista na ochranu a výživu rostlin 
                          VČELAŘSKÁ FARMA VELETOV u KOLÍNA - výstava a    
      prodej širokého sortimentu medů a výrobků z medu. 
                         AGRO CS Česká skalice- substráty a hnojiva 
       

Doprovodný program o jiřinkových dnech: 
 
Sobota 9. 9.   -      PŘÍMÝ PŘENOS POŘADU TOBOGÁN – od 11.00 do 12.00 se bude 
                                 přímým přenosem ze Slovče vysílat rozhlasový pořad Tobogán.  

Moderátor Aleš Cibulka bude zpovídat známé osobnosti, po               
kterých byly v našem zahradnictví pojmenované jiřinky.  
Zároveň se v přímém přenosu uskuteční křest nové jiřinky. 



- VYSTOUPENÍ DUDÁCKÉ KAPELY – od 14.30 hod. vystoupí česká 
skupina skotských dudáků 1st Czech Pipes and Drums s ukázkou  
tradiční skotské dudácké hudby. 

- SLAVNOSTNÍ KŘEST NOVÉ ODRŮDY JIŘINKY – od 15.00 hod. se 
uskuteční už tradiční křest nové odrůdy jiřinky vyšlechtěné v našem 
zahradnictví. Letošní novinka se bude jmenovat TOBOGÁN. Osobně  
ji pokřtí známý moderátor Aleš Cibulka, který rozhlasový pořad 
Tobogán na Českém rozhlase 2 uvádí už deset let. 

-  VYSTOUPENÍ DUDÁCKÉ KAPELY – po skončení křtu bude 
následovat druhá část vystoupení dudácké kapely. 

                                                                                                                                                                
- PODZIMNÍ VAZBA - aranžérky ze zahradnické školy v                   

Kopidlně předvedou vazbu kytic a dekorací do okrasných dýní z  
                        jiřin, mečíků a chryzantém. Vše bude možné ihned zakoupit. 
 
     

 
                
   Neděle 10.9.  

-   VYSTOUPENÍ BOHUŠE MATUŠE – od 14.00 hod vystoupí zpěvák 
Bohuš Matuš se svým pořadem písniček a vyprávění pod názvem 
Ze srdce vám. 

-   UKÁZKA VÝROBY DEKORACÍ Z PŘÍRODNÍCH MATERIÁLŮ  A 
PREZENTACE ZEMĚDĚLSKÉ ŠKOLY PODĚBRADY – aranžérka 
Zemědělské školy v Poděbradech p. Benešová předvede různé 
techniky výroby dekorací z přírodních materiálů. 
 
 

  
V době konání jiřinkových dnů si můžete nakoupit široký sortiment trvalek a skalniček, 
hrnkové chryzantémy, pokojové květiny, cibuloviny, okrasné keře, substráty, hnojiva a 
další zboží. 
 
Občerstvení zajištěno 
 

PO OBA DNY OTEVŘENO OD 8.00 DO 18.00 HODIN 
 

 
 

        

                       


