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ZAHRADA ČECH PŘIPRAVUJE SEZÓNU 2019

Zahrada Čech vstupuje do nové sezóny roku 2019. Ani v letošním roce nebudou chybět
oblíbené tradiční výstavy Tržnice Zahrady Čech, Bydlení na Zahradě Čech, Autosalon na
Zahradě Čech, nejúspěšnější podzimní zahradní veletrh Zahrada Čech, Gastro Food Fest ani
další akce nevýstavního charakteru.
Již v těchto chvílích probíhají aktivní přípravy nadcházejících akcí. Brány výstaviště se prvně
v tomto roce návštěvníkům otevřou na propagačně naučnou výstavu s názvem Děti a zvířata
Litoměřice 2019, a to ve dnech od 7. 2. 2019 do 9. 2. 2019. V plném proudu jsou také
přípravy jarní výstavní etapy. Spojené výstavy Tržnice Zahrady Čech a Bydlení na Zahradě
Čech budou probíhat v průběhu pěti dnů od 10. 4. 2019 do 14. 4. 2019 a nabídnou
návštěvníkům vše, co je spojené se zahradou a vybavením domácnosti. Druhý květnový
víkend bude na Zahradě Čech jako již tradičně patřit motorismu. Ve dnech od 10. 5. 2019 až
do 12. 5. 2019 se na výstavišti v Litoměřicích uskuteční oblíbený Autosalon na Zahradě Čech.
Jarní etapu završí již 29. ročník Mezinárodní výstavy psů, který se uskuteční od 18. 5. 2019
do 19. 5. 2019.
Letní etapa bude patřit záchranářům a jako tradičně dětem. V sobotu 15. 6. 2019 se
uskuteční XI. ročník Dne záchranářů Ústeckého kraje, který se bude opět odehrávat na
Střeleckém ostrově v Litoměřicích. Poslední srpnový den, tedy 31. 8. 2019, proběhne loučení
s prázdninami. Den pro děti bude plný pohádek, vystoupení, soutěží i herních disciplín.
Podzimní etapa bude opět zahájena nejoblíbenějším a největším veletrhem Zahrada Čech.
Výstava zaměřená na všechny zahrádkáře, chalupáře, kutily, zahradníky a milovníky přírody
bude tradičně probíhat po dobu devíti dnů od 13. 9. 2019 do 21. 9. 2019. Ve dnech od 2. 10.
2019 do 4. 10. 2019 se na výstavišti v Litoměřicích uskuteční 4. ročník akce zaměřené na

podporu technického vzdělávání TECHDAYS. Žákům základních a středních škol nabídne
možnosti a uplatnění v oblasti technického zaměření. Významnou přehlídku psů přinese
v neděli 6. 10. 2019 Krajská výstava psů, jejímž pořadatelem je každoročně spolek NORD
BOHEMIA CANIS. Podzimní etapu završí festival dobrého jídla a pití. O víkendu
19. 10. 2019 až 20. 10. 2019 se výstaviště stane dějištěm již sedmého ročníku Gastro Food
Festu. Po konzultaci s Asociací kuchařů a cukrářů a vyhodnocené anketě na sociálních sítích
se termín festivalu opět přesunul zpět na podzim.
Vrcholem sezóny budou Vánoční trhy se Zahradou Čech, které se budou konat
od 13. 12. 2019 do 22. 12. 2019 na Mírovém náměstí v Litoměřicích.

