TISKOVÁ ZPRÁVA
PRVNÍ POLOVINA ROKU 2018 PROBĚHLA NA ZAHRADĚ ČECH VELICE ÚSPĚŠNĚ

Na počátku roku se na litoměřickém výstavišti řešili věci havarijního typu, jako jsou opravy
kanalizace, topení i vodovodu. V areálu bývalých kasáren byl Technickými službami města
Litoměřice pro návštěvníky zpevněn povrch velkokapacitního parkoviště. Zároveň probíhali
i menší úpravy po areálu tak, aby byl pro návštěvníka i vystavovatele stále atraktivnější.
K opravám došlo navíc také v zázemí hlavního podia a v produkci. Nově byl pro návštěvníky
výstav v areálu umístěn infostánek, který vznikl ve spolupráci s městem Litoměřice a slouží
návštěvníkům zejména po informativní stránce.
Brány litoměřického výstaviště se ve spolupráci s Českým svazem chovatelů
Litoměřice-Žitenice prvně v tomto roce návštěvníkům otevřely na propagačně naučnou
výstavu s názvem Děti a zvířata Litoměřice 2018, a to ve dnech od 8. do 10.2.2018.
S výstavištěm Zahrada Čech se mohli návštěvníci setkat ve dnech od 15. do 18.2.2018 také
na mezinárodním veletrhu cestovního ruchu Holiday World, který se konal na výstavišti
Praha – Holešovice. Největší středoevropský veletrh si nenechalo ujít 30.000 návštěvníků.
V první polovině roku nechyběla ani tradiční výstava Tržnice Zahrady Čech kombinovaná
s výstavou Bydlení na Zahradě Čech. Výstavy odstartovaly jarní sezónu pro všechny
zahrádkáře, chalupáře, pěstitele i kutily velice úspěšně. V průběhu pěti výstavních
dní od 4. do 8.4.2018 prošlo branami výstaviště více jak 35.000 návštěvníků.
Druhý květnový víkend patřil na Zahradě Čech jako již tradičně motorismu. Ve dnech
11. až 13. 5. 2018 se na výstavišti v Litoměřicích uskutečnil oblíbený Autosalon na Zahradě
Čech. Letošní ročník představil široký počet nejprodávanějších značek nových osobních
automobilů, zajímavou nabídku ojetých vozů, mezinárodní přehlídku historických vozů, řadu
soutěží, exhibicí, show a bohatý kulturní program. Výstavu si nenechalo ujít 16.500
návštěvníků.
Atraktivní přehlídku psích mazlíčků přinesla Mezinárodní výstava psů, která se konala
o víkendu od 19. do 20.5.2018. Přehlídky se zúčastnilo více než 2.700 psů a fen téměř tří set
druhů plemen. Své psy přihlásili nejenom chovatelé z Česka, ale také z Německa, Polska,
Švédska, Francie, Španělsko a dalších zemí.

O prvním červnovém víkendu se výstaviště stalo dějištěm festivalu dobrého jídla a pití.
Ve dnech 2. a 3. června se zde konal šestý ročník Gastro Food Festu, který byl v letošním
roce spojen také s Jahodovými slavnostmi. Festival přilákal více jak 12.000 návštěvníků,
kterým opět přinesl nespočet gastronomických zážitků.
Mimo tradiční výstavní akce se společnost Zahrada Čech s.r.o. podílela i na dalších, krajsky
významných akcích. Jako generální partner nechyběla na Pivovarských slavnostech, které se
konaly 9.6.2018 v Letním kině v Ústí nad Labem. Ve dnech 14. až 15.6.2018 hostilo výstaviště
konferenci GIS outdoor – fórum Ústeckého kraje. Zahrada Čech se dále zapojila do příprav a
průběhu Dne záchranářů Ústeckého kraje, který se uskutečnil v sobotu 16.6.2018 na
Střeleckém ostrově. Poslední akcí, které se společnost Zahrada Čech v prvním pololetí roku
zúčastní, budou Pirátské války v Terezíně. Pokus pirátských lodí o dobytí města proběhne o
poslední červnovou sobotu, tj. 30.6.2018.
Již v těchto chvílích probíhají intenzivní přípravy nejúspěšnějšího podzimního zahradního
veletrhu Zahrada Čech. Vrcholem letošní výstavní sezóny pak budou oslavy stého výročí
vzniku Československé republiky, které se budou konat pod taktovkou Ústeckého kraje.
Stoleté výročí bylo připomínáno již od začátku tohoto roku. V prvorepublikovém duchu se
nesl doprovodný program hlavních akci: Tržnice a Bydlení na Zahradě Čech, Autosalon i
GASTRO FOOD FEST a to vždy s velkým pozitivním ohlasem návštěvníků. Oslavy přesahují od
začátku roku také mimo areál výstaviště. Na významných akcích Ústeckého kraje je umístěn
historický fotokoutek, ze kterého si každý může zdarma odnést dobovou fotografii. Navíc náš
promotým v historických kostýmech na místě seznamuje s kompletním programem oslav
100. let výročí vzniku Československé republiky v Ústeckém kraji. Po celém Ústeckém kraji
dále cestuje putovní výstava, která seznamuje s historickými milníky kolem roku 1918.

