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POSLEDNÍ SRPNOVÁ SOBOTA NA VÝSTAVIŠTI PATŘILA DĚTEM

Dvě zajímavé akce rozličného charakteru uspořádala poslední srpnovou sobotu
Městská kulturní zařízení v Litoměřicích. Na výstavišti Zahrada Čech se konal Den pro
děti a v atriu za Kulturním centrem zase Jarmark pozdního léta s příchutí vína.
Výletní vláček, který se otáčel mezi Tyršovým náměstím a výstavištěm, tak ušetřil kroky
těm návštěvníkům, kteří chtěli stihnout obě akce najednou.
A vyplatilo se! Na jarmarku si návštěvníci pochvalovali dobré víno mělnického vinařství
Vondrák, atmosféru zpříjemňovala kapela Nejen Jazz Band, děti tvořily v dětských výtvarných
dílničkách, k vidění byly ukázky tradičního paličkování a řada řemeslných jarmarečních
stánků.
Na výstavišti Zahrada Čech bylo o zábavu postaráno během celého dne v rámci akce
Den pro děti. Návštěvníci se mohli těšit z představení Sváťova dividla a zábavných sportovních
gymnastů Flying boys.
Hlavní hvězdou dne však byla Slunečná, která se přesně po roce na výstaviště Zahrada
Čech s velkým úspěchem vrátila. Žlutý autobus přivezl kromě oblíbených herců Romana
Tomeše a Lucie Benešové také moderátorku Evu Decastelo, Petra Kotvalda a legendárního
módního návrháře Osmanyho Laffitu. Nadšení fanoušci se nenechali odradit ani nepřízní
počasí v závěru programu a trpělivě čekali na autogramiádu oblíbených herců. Program
doplnily atrakce, mašinka, skákací hrady, kolotoče, soutěže, kvízy a v dopoledních hodinách
též ukázka a spanilá jízda veteránů.
O občerstvení se postaral Family Food Festival, který svou nabídkou potěšil všechny
malé i velké labužníky. Jednalo se již o druhý ročník tohoto festivalu, nabídka pro gurmány
byla široká a návštěvníci si tak mohli pochutnat na rozličných sladkých či slaných pokrmech,
kávě, limonádách či víně.
„Počasí nám obě akce sice přerušilo, ale i přesto bychom chtěli všem poděkovat za to,
že přišli a užili si to s námi. Už teď těšíme na další společná setkání, ať už na veletrhu Zahrada
Čech, Vinobraní, nebo na podzimních akcích, které se chystají,“ řekla Michaela Mokrá,
ředitelka Městských kulturních zařízení v Litoměřicích.
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