TISKOVÁ ZPRÁVA
VÝSTAVNÍ SEZÓNA ZAHRADY ČECH BYLA ZAHÁJENA.

Litoměřice, 05. 04. 2017
Začaly prodejní akce - Tržnice Zahrady Čech a Bydlení na Zahradě Čech, čímž odstartovala výstavní sezóna
v Litoměřicích.
Startu výstavní sezóny v Litoměřicích předcházely velké přípravy. Krutá zima zanechala na areálu své stopy,
a tak bylo potřeba udělat daleko více provozních úprav, než tomu bylo v předchozím roce. Vše vyvrcholilo
dnes ráno v devět hodin, kdy se otevřely brány na největším výstavišti na Severu Čech v srdci Ústeckého
kraje – Zahradě Čech, kterými prošli první netrpěliví návštěvníci.
Začaly dvě spojené výstavy Tržnice Zahrady Čech a Bydlení na Zahradě Čech. Rozšíření nabídky Tržnice
Zahrady Čech umožňuje právě spojení s tematicky blízkou výstavou Bydlení na Zahradě Čech. Výstavy
proběhnou v pěti dnech od 5. 4. 2017 do 9. 4. 2017, otevřeno bude denně od 9 -17 hod.
Slavnostní zahájení proběhlo ve 13hod na pódiu. Za společnost Zahrada Čech s.r.o. přivítala návštěvníky a
vystavovatele vedoucí obchodu paní Bc. Michaela Mokrá. Za omluveného pana hejtmana se ujal úvodního
slova předseda výboru pro životní prostředí, zemědělství a rozvoj venkova pan Mgr. Ing. Miroslav Andrt.
Dále ze zástupců kraje dorazili:
Ing. Bc. Dominik Hanko, předsed výboru pro sociální věci, bezpečnost a SVL
Bc. Pavel Sconka, předseda výboru pro zdravotnictví ZÚK
Mgr. Andrea Kalasová, kancelář hejtmana - vedoucí oddělení vnějších a zahraničních vztahů
Z představitelů Města Litoměřice dorazili:
Ing. Václav Grund, 2. místostarosta Města Litoměřice
Mgr. Václav Červín, 3. místostarosta Města Litoměřice
Lukas Wünsch, radní Města Litoměřice a jednatel Zahrady Čech
Mgr. Martin Hrdina, zastupitel Města Litoměřice
Ing. Venuše Brunclíková, MBA, vedoucí odboru územního plánování
Ing. Veronika Šturalová, útvar strategického plánování a udržitelného rozvoje
Ze zástupců dozorčí rady Zahrady Čech s.r.o.
Ing. Zdeněk Bezděka, předseda dozorčí rady
Letošní ročník poctil svou významnou návštěvou i kubánský velvyslanec Felix Andreas Leon Carballo, který
taktéž na pódiu promluvil a poděkoval za možnost umístění jejich vernisáže, která prezentuje tamní flóru a
faunu.
Na závěr posvětil výstavní sezónu litoměřický Mons. Mgr. Jan Baxant.
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Tradičně vyhledávaný sortiment jako je sadba, květiny, cibuloviny, zahradní nářadí, zahradní technika,
zahradní nábytek, hnojiva, postřiky, potraviny, přírodní léčiva, nábytek, bytové doplňky, vybavení koupelen,
kuchyní, dekorační prvky, domácí potřeby to vše bude letos k vidění a zakoupení.
„Celkový počet vystavovatelů sice kvůli zavedení EET nepřesáhl loňskou skutečnost, ale i tak se nám podařilo
důstojně areál obsadit. Celkový počet prodejců/vystavovatelů je 343x, z čehož více jak 10% je nových a 5%
zahraničních. Na venkovní ploše obsadili prodejci plochu o rozloze více jak 2800m2, na vnitřní ploše pak
1500m2.“ uvedla Bc. Michaela Mokrá
Na všechny dny je připraven bohatý kulturní program nazvaný jako VELIKONOČNÍ MUZIKÁLOVÁ NADÍLKA.
Každý den vystoupí na pódiu interpreti ze známého muzikálu a zazpívají ty největší hity.

Těšíme se na Vaši návštěvu.
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