JIŘINKOVÉ DNY
22. ROČNÍK

10. 9. a 11. 9. 2022
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 2022. Ukázka námi nabízeného
sortimentu balkonových květin.

Součástí jiřinkových dnů bude výstava:
-

begonií-BEGO-BOHEMIA Pardubice
mečíků-Lukon Glads, Koníček Jaroslav, Sadská
vína – zahradnictví Jonáš, Kolín
fuchsií-manželé Suchardovi, Syřenov
masožravých rostlin- Kouba Michal, Praha- Petrovice
lilií -Lukon Glads, Koníček Jaroslav, Sadská
chryzantém -Čermáková Jana,Čečelice
růží – Růžové školky Pelcovi,Sobotka
čarověníků- Šíma, Sempra Veleliby s.r.o.
kaktusů- Drbohlav Ladislav, Popovice u Jičína
klematisů- fa PARKON, Kolín
okrasných a halowenských dýní – Ryšánek Jaroslav,Nová Ves -Ohrada u Kolína
vřesů a okrasných dřevin – Zahradnictví Havlíček, Srch u Pardubic
plesových šatů-Jolana Hošková, Velké Výkleky
ukázka podzimních kytic- Zahradnická škola Kopidlno
zahradní keramiky – Marcela Líbalová, Lužec nad Cidlinou

Prezentace firem: BIOM s.r.o.ÚPICE – velkoobchod potřeb pro zahrádkáře
VČELAŘSKÁ FARMA VELETOV u KOLÍNA – výstava a
prodej širokého sortimentu medů a výrobků z medu.

Doprovodný program o jiřinkových dnech:
Sobota 10.9. - VYSTOUPENÍ TANEČNÍHO SOUBORU VILLANELLA – od 14,00 .
Liberecký soubor historického tance, předvede módní přehlídku

Svatebních šatů, pod názvem: KVĚTINY BÍLÉ PO CESTĚ, zaměřenou
na proměny svatebních šatů v dějinách.
- SLAVNOSTNÍ KŘEST NOVÉ ODRŮDY JIŘINKY – od 14.30 hod. se
uskuteční slavnostní křest nové odrůdy jiřinky. Letošní novinka se
bude jmenovat PETRA JANU. Bude pojmenována k letošnímu
životnímu jubileu zpěvačky paní Petry Janů, která se křtu osobně
zúčastní.
- 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 11.9. -

VYSTOUPENÍ KAPELY NEŠLAPETO – od 14,00 bude hrát k poslechu
staropražské a české lidové písně kapela Nešlapeto

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
OTEVŘENO SOBOTA 8.00 - 18.00 HODIN
NEDĚLE 8.00- 17.00 HODIN

