TISKOVÁ ZPRÁVA
OHLÉDNUTÍ ZA PRŮBĚHEM VÝSTAVNÍ SEZÓNY 2017 NA ZAHRADĚ ČECH
Začátek výstavní sezóny roku 2017 se nesl ve velmi napínavém duchu, i přesto však lze celý rok
vyhodnotit jako velmi vydařený. Výstaviště se v tomto roce stalo dějištěm tradičních výstav i jiných
akcí nevýstavního charakteru. Společnost Zahrada Čech přichystala pestrý výstavní program pro
zahrádkáře, milovníky jídla, pejskaře i rodiny s dětmi.
Na počátku roku vyvrcholilo dlouhodobé poškozování a zpochybňování smluvních vztahů společnosti
v ukončení nájemní smlouvy. Skutečnosti, které tomuto kroku předcházely, poškozovaly jméno
společnosti, zpochybňovaly veškerou činnosti společnosti a měly negativní vliv na dlouhodobá
obchodní partnerství. Litoměřické zastupitelstvo se však rozhodlo zachovat značku Zahrada Čech a
tradici výstavnictví nadále podpořilo. „I přes silné tlaky, kterým jsme hned na počátku roku čelili, jsme
se snažili udělat maximum pro to, aby konání výstav ani jejich kvalita nebyla nikterak ohrožena.“ uvedla
k situaci obchodní, marketingová a provozní ředitelka Michaela Mokrá.
Snahy společnosti Zahrada Čech se odrazily ve spojených výstavách Tržnice Zahrady Čech a Bydlení na
Zahradě Čech, které zahájily výstavní sezónu v plánovaném termínu. I přes silnou negativní mediální
kampaň na začátku roku byla zlomena hranice 30.000 návštěvníků. Návštěvníci se mohli také těšit z
dalších tradičních výstav. Milovníky nových modelů vozů přilákal Autosalon na Zahradě Čech,
atraktivní přehlídky psích mazlíčků přinesly Mezinárodní výstava psů a Krajská výstava psů, všechny,
kdo nemohou odolat nejoblíbenějšímu českému ovoci, přilákali Jahodové slavnosti na Zahradě Čech,
oblíbený Gastro Food Fest nalákal všechny gurmány a milovníky dobrého jídla. Proslulá podzimní
Zahrada Čech započala v tomto roce páté desetiletí své existence.
Opomenout nelze významné akce, které se konaly v roce 2017 vedle těch tradičních, v první řadě pak
Hasičské slavnosti. Druhý červnový víkend se výstaviště stalo dějištěm výstavy hasičské moderní
techniky i historických automobilů či parních stříkaček. Druhým rokem se konal také veletrh škol a
firem s technickým zaměřením TECHDAYS. Den pro děti na Zahradě Čech přichystal rozloučení
s prázdninami v cirkusovém stylu. Dalšími akcemi zaměřenými na děti a školní skupiny byly Den s policií
České republiky či Děti a zvířata Litoměřice 2017.
Výstavní rok bude jako tradičně zakončen Vánočními trhy se Zahradou Čech na Mírovém náměstí
v Litoměřicích. Návštěvníci budou moci načerpat inspiraci na vánoční dekorace, nakoupit si drobné
dárky pod stromeček nebo jen tak nasát vánoční atmosféru plnou koled s vůní svařeného vína,
pohádek pro děti, soutěží i koncertů.
Společnost Zahrada Čech je již po druhý rok hrdým členem projektu Rodinné stříbro Ústeckého kraje.
„Ocenění dosvědčuje, že výstavnictví má v Litoměřicích dlouholetou tradici a v zájmu kraje je ji nadále
rozvíjet a podporovat. Ráda bych poděkovala i všem dalším obchodním partnerům, protože jejich
spolupráce je pro nás velmi významná a věříme, že stejný pocit je i z jejich strany. Těšíme se tak na další

rok, který opět přinese řadu významných novinek.“ dodala obchodní, marketingová a provozní ředitelka
Michaela Mokrá.

