TISKOVÁ ZPRÁVA

2021-09-16

NA PODZIMNÍ ZAHRADU ČECH DORAZILO 55 TISÍC NÁVŠTĚVNÍKŮ.

V průběhu šesti dnů navštívilo veletrh Zahrada Čech 55 tisíc návštěvníků.
Jubilejní

45. ročník se konal

pod hlavičkou Městských kulturních zařízení

v Litoměřicích. Na ploše 5.000 m² se sešlo více než 400 vystavovatelů a prodejců.
Nejpočetnější návštěvností se pyšní sobota. Během víkendu prošlo branami výstaviště
35 tisíc návštěvníků. „Letošní Zahrada Čech se po slabším minulém ročníku opět vrátila do
starých kolejí. Návštěvníci si přišli na své, mezi každoročně nejvíce vyhledávaný sortiment i
letos patřil kvalitní český česnek, jahody, ovocné i okrasné stromky, cibulky i trvalky, zahradní
nářadí i kvalitní zahradní technika,“ zmínila Michaela Mokrá, ředitelka Městských kulturních
zařízení v Litoměřicích.
Velice pozitivní ohlas letos přinesla expozice pavilonu A. Ve spolupráci se
Severočeskou galerií výtvarného umění v Litoměřicích se podařilo skloubit svět výtvarného
umění se záplavou květin, ovoce a zeleniny. Do pavilonu byly umístěny reprodukce
významných obrazů ze sbírek galerie v originální přírodní stylizaci. Proměna mistrů Jana
Zrzavého, Otakara Kubína, Emila Filly a řady dalších se u návštěvníků setkala s velkým
úspěchem.
Veletrh byl slavnostně zahájen v pátek 10. září. V ten den byla také vyhlášena
Regionální potravina Ústeckého kraje 2021 a Potravinářský výrobek Ústeckého kraje – kraje
Přemysla Oráče a na pódiu se divákům předvedli Monika Absolonová a Josef Vágner.
V sobotu se v rámci Dne s Receptářem soutěžilo o nejchutnější chléb Ústeckého kraje
a ve spolupráci se Střední školou pedagogickou, hotelnictví a služeb Litoměřice a pod záštitou
šéfkuchaře Ladislava Pertla se přímo před zraky diváků odehrálo na pódiu finále Letní
kulinářské soutěže na téma "LETNÍ SALÁT". Program dne zpestřila zpěvačka Michaela
Dolinová a herec, zpěvák a tanečník Roman Vojtek.
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Neděle patřila časopisu Zahrádkář. Vyhlášen byl vítěz v soutěži Největší kuriozita,
Největší výpěstek a také tradiční soutěže Křišťálové jablko. Vystoupila kapela Voice a hlavní
hvězdou dne byla Petra Janů.
Jako Den s CS betonem jsme prožili čtvrtý den podzimní Zahrady Čech. V pondělí
přilákalo diváky vystoupení Markéty Konvičkové. Jako velice úspěšný si letošní ročník soutěže
o Nejlepší zelí roku pochvaluje i Zelinářská unie Čech a Moravy. Zájem od návštěvníků o
soutěžní vzorky byl obrovský. Vítězem se stalo a 13. titul soutěže získalo Bystročické zelí
z Hané.
V úterý přilákala na litoměřické výstaviště návštěvníky nejstarší jihočeská dechovka
Babouci. Program toho dne doplnil také litoměřický fenomén Rosťa Pechoušek alias Elvis
Presley. Poslední den výstavy byl Dnem s Českým rozhlasem a svoji show předvedla kapela
YOYO Band. Zakončila tak jubilejní 45. ročník veletrhu.
„Je mou milou povinností poděkovat všem partnerům, kteří se na letošní Zahradě Čech
podíleli. Děkujeme zejména Městu Litoměřice a také Ústeckému kraji. Děkujeme také všem
vystavovatelům, prodejcům a v neposlední řadě všem návštěvníkům. S uplynulým ročníkem
jsem velmi spokojená, dopadlo to nad moje očekávání a věřte, že úsměvy spokojených
návštěvníků jsou blahem pro moji duši. Už teď se na vás těšíme nejen na sobotním Vinobraní,
ale i na řadě dalších kulturních akcí. Prozradíme, že další ročník Zahrady Čech proběhne
v termínu od 9. 9. do 14. 9. 2022,“ uzavřela ředitelka Michaela Mokrá.

Zpracovala: Daniela Kekrtová
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