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REKORDNÍ ZAHRADA ČECH

Zahrada Čech trhala rekordy. Rekordní počasí nalákalo rekordní počet návštěvníků.
Letošním podzimním zahradním veletrhem prošlo 90.000x návštěvníků!
Již první výstavní sobota, kdy byla na programu populární česká zpěvačka Petra Janů a
oblíbená Vinšovanka, předčila Zahrada Čech očekávání. Za celý den prošlo branami
výstaviště 18.500x návštěvníků. „Zájem o Zahradu Čech je v letošním roce velmi vysoký.
V sobotu přesáhla návštěvnost hodnotu, která byla naposledy před 10ti lety. Poslední
výstavní den, na který lákala mimo jiné oblíbená zpěvačka Hana Zagorová, zavítalo na
výstaviště 16.500x návštěvníků“ uvedla obchodní, marketingová a provozní ředitelka Bc.
Michaela Mokrá. Návštěvníci mohli vybírat z tradičního prodejního sortimentu u téměř 500x
vystavovatelů a prodejců na ploše více jak 5.000 m2.
Velice pozitivnímu ohlasu se těšily hlavní expoziční části, které se v tomto roce nesly
v prvorepublikovém duchu. Nosným tématem byly „Symboly První republiky“. Po areálu
byly umístěny výstavy, které nastínily význam a historii státního znaku, hymny, trikolory, lípy
i samotné osoby prvního prezidenta T. G. Masaryka. Stejně jako na ostatních akcích
konaných v letošním roce na litoměřickém výstavišti, i o Zahradu Čech mohli návštěvníci
vnímat také grafiku oslav 100. výročí vzniku samostatného Československého státu. Právě na
výstavišti Zahrada Čech v Litoměřicích proběhnou ve dnech 26. – 28. října 2018 závěrečné
oslavy pořádané Ústeckým krajem, více na webových stránkách www.100vyroci.cz.

První den byl jako tradičně zpestřen slavnostním zahájením výstavy na hlavním podiu. Za
společnost Zahrada Čech s.r.o. přivítala návštěvníky a vystavovatele obchodní, marketingová
a provozní ředitelka paní Bc. Michaela Mokrá. Slova se následně ujal hejtman Ústeckého
kraje pan Oldřich Bubeníček, dále ministr zemědělství pan Ing. Miroslav Toman, starosta
města Litoměřice pan Mgr. Ladislav Chlupáč a další významní hosté. Průběh dne zpestřila
přehlídka prvorepublikových kostýmů, orchestr Melody Gentlemen a zpěvák Josef Laufer.
V sobotu byl v rámci Dne s Receptářem vyhlášen vítězný prvorepublikový recept, jímž se
staly „Hrách a kroupy s uzeným masem“ od paní Ireny Polákové z Hlubočep. Tento den byl
obohacen návštěvou speciálního hosta zpěvačky Petry Janů. Zahrála a zazpívala také
oblíbená dechovka Vinšovanka. Den s CS Betonem přivedl Elvis Presley revival a Elán
revival. V pondělí proběhlo velké finále soutěže ZELÍ ROKU 2018, kdy Zelinářská unie Čech a
Moravy vybrala z výrobců kysaného zelí celé ČR vítěze. Tím se stalo BYSTROČICKÉ KYSANÉ
ZELÍ ze Zelárny Jiřího Kubíčka. Program toho dne oživila kapela Roxette revival. V úterý
přilákala na litoměřické výstaviště návštěvníky oblíbená jihočeská dechovka Babouci. Středa
patřila Českému rozhlasu a Waldemaru Matuškovi revival. Čtvrtek se nesl ve znamení Armex
Energy. Pátek byl věnován samotné Zahradě Čech a programu Rodinné stříbro Ústeckého
kraje, jehož je výstava hrdým účastníkem a partnerem. Poslední den výstavy byly vyhlášeny
výsledky soutěží časopisu Zahrádkář v kategoriích „Křišťálové jablko“, „Největší výpěstek“ a
„Nejzajímavější kuriozita“. Zlatým hřebem celého letošního programu pak byla zpěvačka
Hana Zagorová.
„V závěru je naší milou povinností srdečně poděkovat všem partnerům, kteří se na letošním
ročníku podíleli. Zejména pak Ústeckému kraji, Zelinářské unii Čech a Moravy, Ovocnářské
unii České republiky, Okresní agrární komoře Most a společnostem Výzkumný a šlechtitelský
ústav ovocnářský Holovousy s.r.o., CS-Beton, s.r.o., STROM PRAHA a.s. a České dráhy, a.s.
Poděkování patří také paní Ing. Pavlíně Švecové, která se podílela na realizaci expozičních
částí výstaviště. Děkujeme také všem vystavovatelům, prodejcům, návštěvníkům i ostatním
obchodním partnerům za jejich přízeň a podporu při letošním ročníku a těšíme se na příští
ročník“ uzavřela ředitelka Bc. Michaela Mokrá.

