TISKOVÁ ZPRÁVA
Vánoční trhy Zahrady Čech jsou u konce

V průběhu osmi dnů si mohli návštěvníci užít na Mírovém náměstí Vánočních trhů, které každoročně
pořádá Zahrada Čech s.r.o. Oficiálního zahájení Vánočních trhů Zahrady Čech se v sobotu 16.
prosince laskavě ujal pan starosta Ladislav Chlupáč, který poděkoval týmu Zahrady Čech za skvělou
organizaci a přípravu, následně pak všem popřál krásné svátky.

Již od pátečního dopoledne proudily náměstím skupinky návštěvníků, které nakupovaly vánoční
ozdoby, dekorace, ručně vyráběné šperky, dokupovaly vánoční dárky a nasávaly vánoční atmosféru
s hrnečkem svařeného vína a trdelníkem. K večeru po setmění, kdy se všechny stánky rozsvítily
vánočním osvětlením, bylo náměstí v prostoru vánočních trhů téměř zaplněno.
V průběhu konání Vánočních trhů vystoupily na podiu pěvecké sbory Puellae cantantes, PÁNI KLUCI
nebo MÁJ, zahrál Podřipský žesťový kvintet, Rosťa Pechoušek, NO NAME LT či Od plotny skok. Na
programu nechyběly také mateřské školky a dětské instituce z Litoměřic se svými sborečky, pro děti
zahrálo také Sváťovo dividlo, Divadlo Krabice Teplice, DIVA-DLO i další divadelní soubory.
Poslední den vánočních trhů se nesl již v opravdovém vánočním duchu. V závěru večera zazpívala
vynikající muzikálová zpěvačka MAGDA MALÁ. Celé trhy pak slavnostně ukončila speciální ohnivosvětelná show, která překvapila nejen speciálními světelnými a ohnivými efekty, ale zároveň
„odvyprávěla“ pohádku VÁNOČNÍ PŘÍBĚH.
Ani v letošním roce nechybělo tradiční zdobení vánočních stromečků mateřskými školkami a jinými
dětskými institucemi. V letošním roce si ocenění odneslo Centrum pro zdravotně postižené děti a
mládež – Srdíčko. Novinkou v letošním roce bylo důstojnější umístění vánočních stromečků, které
dotvořily vánoční dekorace po větším prostoru trhů, ne pouze kolem vánočního stromu, jak tomu bylo
v předešlých letech. Ke stromečkům tak měly děti lepší přístup a mohly stromečky ozdobit ze všech
stran. Dětičky byly opravdu tvořivé, ozdoby byly krásně propracované a vyrobené z různých materiálů,
jak z papíru, šišek, ořechů, dřeva, či také z netradičních materiálů, jako alobalu, drátku, chleba,
těstovin, vaječných skořápek či včelích plástev. Všem dětem děkujeme za účast a doladění vánoční
atmosféry na Mírovém náměstí.
Na výzdobě Vánočních trhů Zahrady Čech se v letošním roce podílela také základní škola Ladova
v Litoměřicích. Návštěvníci si mohli prohlédnout tři velkoplošné dřevěné tabule ozdobené vánočními
řetězy a ozdobami, které vyrobili žáci prvního stupně pod vedením paní vychovatelky Emy Sovákové.
Dětem i paní vychovatelce velice děkujeme za ozdobení Vánočních trhů Zahrady Čech.

Poděkování patří také všem, kteří se na přípravě vánočních trhů podíleli, městu Litoměřice i obchodním
partnerům, jmenovitě společnosti Gerhard Horejsek a spol. s r.o., Gardenline s.r.o., ARMEX ENERGY,
a.s. a Severočeské bezpečnostní agentuře. Zvláštní poděkování patří společnosti Kooperativa
pojišťovna, a.s., která si pro návštěvníky vánočních trhů připravila soutěž o hodnotné ceny. Po vyplnění
kupónů, které byly po celou sobotu rozdávány hosteskami označenými prvky Kooperativa, se
návštěvníci dostali do slosování o tablet ALCATEL PIXI 4 a další hodnotné ceny.
Děkujeme také všem našim vystavovatelům, obchodním partnerům a návštěvníkům za přízeň
projevenou v letošním roce a těšíme na novou výstavní sezónu v roce 2018.
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