JIŘINKOVÉ

DNY
11.9.-12.9.

21. ROČNÍK

2021

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 2021.

SOUČÁSTÍ JIŘINKOVÝCH DNŮ BUDE VÝSTAVA: BEGONIÍ, MEČÍKŮ, VÍNA,
FUCHSIÍ, LILIÍ, CHRYZANTÉM, RŮŽÍ, LEKNÍNŮ A VODNÍCH ROSTLIN,
ČAROVĚNÍKŮ A KAKTUSŮ. UKÁZKA VAZBY PODZIMNÍCH KYTIC,
ZAHRADNÍ KERAMIKY, DŘEVOŘEZEB A PLESOVÝCH ŠATŮ.
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 v sobotu 11. 9. 2021
VYSTOUPENÍ FOLKLORNÍHO SOUBORU FURIANT – od 14.30 vystoupí se svým pásmem tanců folklorní soubor
FURIANT z Malé Bělé.
SLAVNOSTNÍ KŘEST NOVÝCH ODRŮD JIŘINEK – od 15.00 hodin se uskuteční slavnostní křest nových odrůd
jiřinek vyšlechtěných v našem zahradnictví. Jiřinka PRINC JAN ČENSKÝ bude pojmenována k letošnímu životnímu
jubileu pana Jana Čenského a jiřinka PRINCEZNA IVANA ANDRLOVÁ byla v loňském roce pojmenována k životnímu
jubileu paní Ivany Andrlové, křtu se však osobně nemohla zúčastnit. Letošního křtu se pan Čenský i paní Andrlová
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.

Doprovodný program v neděli 12. 9. 2021

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

Tiskárna-Vosáhlo, Jiční

VYSTOUPENÍ KAPELY KDOVÍ – od 13.00 bude hrát k poslechu folková kapela KDOVÍ z Chrudimi.
VYSTOUPENÍ MARTINA SCHREINERA – od 15.00 vystoupí muzikálový herec a zpěvák, účastník soutěže ČeskoSlovenská Superstar Martin
Schreiner.
UKÁZKA VÝROBY KOKEDAMY – v odpoledních hodinách, pod vedenímTáni Kůsové z Prahy. Kokedama je málo známý způsob pěstování
pokojových i venkovních rostlin v závěsných mechových koulích.

