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ZAHRADA ČECH SPOLU S ÚSTECKÝM KRAJE SLAVÍ VÝROČÍ
100 LET OD ZALOŽENÍ SAMOSTATNÉHO ČESKOSLOVENSKÉHO STÁTU

Poslední pátek a celý říjnový víkend (26. až 28. října 2018) bude patřit hlavním oslavám letošního
100. výročí od založení Československého státu. Areál Zahrady Čech v Litoměřicích se vrátí zpátky
v čase, nastane tak jedinečná příležitost řadu historických událostí prožít znovu nebo si je alespoň
připomenout a dokázat si představit, jak se v dobách našich pradědečků a prababiček doopravdy
žilo. Venkovní i vnitřní prostory zaplní expozice plné interaktivních prvků pro žáky základních a
středních škol, pro rodiny s dětmi i širokou veřejnost.
Jednotlivé pavilony výstaviště se promění v historické expozice, které budou připomínat různé sféry
běžného života První republiky. V pavilonu A bude vystavěna kancelář T. G. Masaryka. Chybět
nebude ani samotný první prezident v podání herce, který bude Masaryka představovat jako člověka i
jako politika. K vidění budou také dva ukázkové pokoje, jeden ze života třídy nízké a druhý z té
vysoké. V pavilonu B bude představeno zdravotnictví tehdejší doby, včetně pacientů, lékařů i sester.
Pavilon D se promění v prvorepublikovou tělocvičnu s ukázkou sportovního náčiní i historických
dresů. V určitých časových intervalech budou také probíhat exhibiční zápasy. V pavilonu G bude
umístěna putovní výstava, která přibližuje nejdůležitější milníky roku 1918. Pavilon NS připomene
školní léta první republiky. Pavilon H se promění v prvorepublikovou restauraci a kavárnu. Chybět
nebude ani pánský klub a módní salón. Promítání v biografu, vystoupení v kabaretu či divadelní
představení představí tehdejší kulturu a zábavu v pavilonu T.
Po oba víkendové dny čekají na návštěvníky slavnostní ceremoniály, přehlídky družiny legionářů i čety
vojáků z fronty, příjezd T. G. Masaryka i dalších významných představitelů. Orchestr zahraje národní
lidové písně včetně té nejvýznamnější – státní hymny Československa. Odhaleno bude také umělecké
dílo, které bylo vytvořeno právě u příležitosti těchto významných oslav.
"Nechte se vtáhnout do historické atmosféry celých oslav a vraťte se s námi alespoň na chvíli do
roku 1918."

