TISKOVÁ ZPRÁVA
ODSTARTOVALO NOVÉ DESETILETÍ ZAHRADY ČECH
Po veškerých útrapách, které byly se Zahradou Čech spojeny v první půlce roka, úspěšně
odstartovalo nové desetiletí podzimního zahradního veletrhu Zahrada Čech. Přesně v 9 hodin ráno
otevřelo litoměřické výstaviště své a dovnitř začaly proudit první davy návštěvníků.
Výstava zaměřená na všechny zahrádkáře, chalupáře, kutily, zahradníky a milovníky přírody bude
tradičně trvat 9 dní (15. 9. – 23. 9. 2017) a návštěvníci se mohou těšit na pestrost v sortimentu
jednotlivých vystavovatelů, řadu novinek i bohatý kulturní program. Otevřeno bude denně od 9 do
17hod.
Slavnostní zahájení proběhlo v 10 hodin v prostorách Estrády – pódia. Letošní zahájení navštívila řada
významných hostí. Úvodní slovo měla ředitelka obchodu, marketingu a provozu Bc. Michaela Mokrá.
Ta na pódium pozvala hlavní organizátorku programu daného dne, ředitelku Okrasní agrární komory
Most paní Ludmilu Holadovou, která pozvala všechny významné hosty na pódium k slavnostnímu
zahájení. Toho se postupně ujali:
• hejtman Ústeckého kraje Oldřich Bubeníček,
• náměstek ministra zemědělství pro řízení sekce pro fondy EU, vědu, výzkum a

vzdělávání Ing. Pavel Sekáč,
• ředitel SZIFu pro Severozápad - regionálního odboru Ústí nad Labem Ing. Karel Sekáč,
• zástupkyně prezidenta Potravinářské komory ČR Ing. Dana Večeřová, ředitelka komunikace,
• starosta města Litoměřice Mgr. Ladislav Chlupáč,
• jednatel výstaviště Zahrada Čech a zastupitel města Litoměřice Lukas Wünsch,
• předseda Zelinářské unie Čech a Moravy Ing. Jaroslav Zeman,
• předseda Ovocnářské unie ČR Ing. Martin Ludvík
• předseda Krajské agrární komory Ústeckého kraje Ing. Jaroslav Brožka
• litoměřický biskup Mons. Jan Baxant
Nechyběli ani další zástupci vlády, kraje, města, předsedové unií a obchodní partneři.
Pro prvních 2.000 návštěvníků bylo připraveno drobné pohoštění v podobě degustací vína, uzenin,
sýrů a ovoce či zeleniny.
Loňský jubilejní rok byl pojatý velkolepě, ani letos organizátoři nezaháleli – hlavní expoziční plocha je
v pavilonu A. Nosné téma celé expozice je Módní přehlídka aneb oděna do darů přírody s ukázkou
toho, jak kreativně pojmout oděv z toho, co nám česká plodina umožní. Mezi další zajímavostí zcela
jistě patří tzv.: fotokoutky – zázemí připravené pro to, aby si návštěvník mohl ze Zahrady Čech odnést
vzpomínku v podobě fotografie.
• Květinový sloup u vchodu z ul. Českolipské, který se tyčí do výšky cca 8m a má na sobě nově
umístěna patra se zelení a květinami.
• Při vchodu od jižní brány je umístěn expozice dřevěný traktůrek s podzimním aranžmá.

Celý areál je opět bohatě zaplněn. Vrchní část výstaviště patří převážně zelenému rostlinnému
materiálu, zahradnímu nářadí a nábytku. V pavilonu G je tradičně expozice časopisu Zahrádkář, letos
na téma věnce a věnečky – celoroční inspirace. Pavilon H je opět rájem všech gurmánů. Pavilon NS
potěší všechny zájemce o bytový interiér. V části, ve které se nachází Estráda, naleznete pavilon T
proměněný do prodejny nábytku. Naproti němu je pavilon S, kde naleznete vše od zahradní techniky,
přes nářadí až po bytový textil. Na venkovní ploše na Vás čeká řada prodejců s různorodým
sortimentem. V zadní části areálu naleznete doplňkový prodej.
Celý týden bude výstavu provádět bohatý a zajímavý doprovodný program složený s umělců,
tradičních soutěží či úplných novinek. Významní partneři Zahrady Čech opět vyhlásili soutěže, které
se v rámci akce finálně vyhodnocují. Za sebou máme již slavnostního vyhlášení soutěže Regionální
potravina Ústeckého kraje a Potravinářského výrobku Ústeckého kraje - Kraje Přemysla Oráče,
kterého se hned první den ujala Okresní agrární komora Most. V sobotu byl vyhodnocen Nejlepší
recept ze Zahrady Čech na téma Dezerty s tvarohem, který vyhlásil časopis Receptář.
V dalších dnech proběhne semifinále a finále soutěže ZELÍ ROKU 2017, kdy Zelinářská unie Čech a
Moravy již po deváté vybere z výrobců kysaného zelí celé ČR. POZOR letos z rekordního počtu 19ti
vzorků! Poslední den pak bude tradičně patřit časopisu Zahrádkář, který vyhodnotí nejhezčí věnec a
Křišťálové jablko. V rámci ostatních dnů budou probíhat soutěže pod hlavičkou dalších partnerů –
Den s CS BETONEM, Den se STROMEM Praha, Den s Armexem nebo Den s Českým rozhlasem. Každý
návštěvník tak bude mít možnost si odnést řadu zajímavých cen.
Na pódiu vystoupí ještě Težkej Pokondr, Babouci, Vláďa Hron, Petr Kolář, Monika Absolonová nebo
Václav Neckář se skupinou Bacily.
Rádi bychom poděkovali všem našim obchodním i mediálním partnerům.
Významným partnerem je ÚSTECKÝ KRAJ, díky němuž jsme byli i v letošním roce zařazeni do
programu RODINNÉ STŘÍBRO Ústeckého kraje, který sdružuje významné akce v kraji.
Hlavním partnerem výstaviště je společnost STROM PRAHA a.s., výhradní distributor zemědělské,
zahradní, komunální a golfové techniky John Deere pro Českou republiku. Expozici také naleznete u
nás na výstavišti.
Dalším hlavním partnerem výstaviště je společnost CS-BETON s.r.o., výrobce betonových prvků pro
zahradní a malou architekturu. Obrovskou nádherně zpracovanou expozici nazvanou jako PARK
INSPIRACE naleznete hned za Estrádou/pódiem.
Opomenout nesmíme ani České dráhy, které se nám po letech vrátily na výstaviště a opět připravili
pro všechny návštěvníky zlevněné jízdenky – akce je nazvána NA ZAHRADU ČECH VLAKEM ČESKÝCH
DRAH!
V tuto chvíli máme registrovaných téměř 500x vystavovatelů a prodejců se zabranou plochou o
rozloze vice jak 5.000m2.
Branami výstaviště prošlo za proběhlé tři dny 33.000 návštěvníků.

