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28.9. – 29.9.  BŘEZOVICE u Ml. Boleslavi
Místní podzimní výstava.

12.10. KOPIDLNO
Samostatná expozice jiřin na výstavě Kopidlenský kvítek

KALENDÁŘ VÝSTAV 
NA ROK 

2019
na kterých můžete zhlédnout expozici 

jiřin našeho zahradnictví

Národní výstava jiřinek

10.8 – 11.8. NEMYČEVES u Jičína
Výstava mečíků (samostatná expozice jiřin našeho zahradnictví, 
bude zde také náš prodejní stánek)

21.9. – 22.9. VELKÉ BŘEZNO
Výstava a jiřinková slavnost na státním zámku Velké Březno

24.8. - 25.8. VELKÉ  OPATOVICE 

Výstava květin v zámeckém zahradnictví

22.8. - 25.8. ČIMELICE

Mezinárodní výstava jiřinek 

31.8. - 1.9. DOLNÍ  ROVEŇ 



    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 2019. Ukázka námi nabízeného sortimentu 
balkonových květin.

Součástí jiřinkových dnů bude výstava:

Prezentace firem:  AGRO BIO Opava - specialista na ochranu a výživu rostlin, 
poradna a prodej

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:

Zahradnictví DAHLIA, Sloveč u Městce Králové

JIŘINKOVÉ DNY
XIX. ročník - 14. 9. a 15. 9. 2019

„První republiky“ skupina Villanela z Jablonce nad Nisou
Sobota 14. září VYSTOUPENÍ  SKUPINY  VILLANELLA - od 14,30 vystoupí se svým pásmem tanců 

New Absolon
KOUZELNÍK NEW ABSOLON – od 15,00 hod. vystoupí kouzelník a iluzionista

PODZIMNÍ VAZBA -  aranžérky ze zahradnické školy v Kopidlně předvedou vazbu

životnímu jubileu populární české zpěvačky Evy Pilarové ,která se křtu osobně

VEČERNÍ OHŇOVÁ SHOW – od 20,00 hod. jsme k dvacátému pátému výročí 
ihned zakoupit.

slavnostní křest nové odrůdy jiřinky vyšlechtěné v našem zahradnictví. Letošní

kytic a dekorací do okrasných dýní z jiřin, mečíků a chryzantém. Vše bude možné

Neděle 15. září KONCERT SKUPINY LÁŽO PLÁŽO – od 14,00 se koná koncert kapely Lážo Plážo 
z Lysé nad Labem

VYSTOUPENÍ  SOUBORU VILLANELLA – po skončení křtu bude následovat druhá

novinka se bude jmenovat „PILARKA“. Pojmenována bude k letošnímu významnému 

část vystoupení.

zúčastní. Jako hosté přislíbili účast na křtu i Aleš Cibulka a Michal Jagelka.

založení zahradnictví připravili ohňovou show skupiny InsPyro z Prahy

PRODEJ ZAHRADNÍ KERAMIKY – Líbalová Marcela, Lysá nad Labem

SLAVNOSTNÍ KŘEST NOVÉ ODRŮDY JIŘINKY – od 15,00 hod se uskuteční 

- begónií - 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
- leknínů a vodních rostlin – Hořánek Václav,Kostelní Lhota
- 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
- zahradní keramiky – Marcela Líbalová, Lužec nad Cidlinou 
- dřevořezby- Josef Novotný, Živanice

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

FERTISTAV CZ a.s.- výrobce a distributor hnojiv a přípravků na ochranu rostlin
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Zahradnictví DAHLIA  - Brzák Luděk
Sloveč 154, 289 03 Městec Králové

KDE NÁS NAJDETE?


