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ODSTARTOVALY JARNÍ VÝSTAVY TRŽNICE A BYDLENÍ NA ZAHRADĚ ČECH

První jarní výstavy Tržnice a Bydlení na zahradě Čech odstartovaly jarní sezónu na
výstavišti v Litoměřicích. Oblíbená výstava pro všechny zahrádkáře, chalupáře, pěstitele
i kutily probíhá až do neděle 14. dubna a otevřeno je denně od 9 do 17 hodin.
Výstaviště zaplnilo na 350 prodejců, kteří nabízejí oblíbený zahradnický sortiment i vše
potřebné okolo stavby, domu i do domácnosti. Výstava opět nabízí novinky mezi
vystavovateli i v sortimentu. Návštěvníci mohou zakoupit beztrnný balkonový maliník, černé
maliny, zakrslé nektarinky i broskve, keřové višně, mimořádně exotický strom Jaboticaba,
japonské srdčité ořešáky, PCNA tomely či moruši černou, dále pachové ohradníky, izolace,
okna či hromosvody.
Pro letošní ročník je nově zavedená kyvadlová doprava, která převáží návštěvníky
z autobusového a vlakového nádraží v Litoměřicích na výstaviště Zahrada Čech a zpět. Pro
velký zájem byl jízdní řád upraven dle potřeby tak, že v nejzatíženější dobu jezdí autobus
mezi nádražím a výstavištěm nepřetržitě a ne pouze ve stanovený čas v jízdním řádu.
O odjezdech pak zájemce informují hostesky, které se pohybují po celý den v prostoru před
autobusovým a vlakovým nádražím a po areálu výstaviště.
Výstaviště Zahrada Čech dbá také na zdraví návštěvníků. „Protože nám záleží na zdraví všech
našich návštěvníků, domluvili jsme se se Zdravotnickou záchrannou službou Ústeckého kraje,
že k nám v rámci jejich programu umístí defibrilátor, který nám s jejich součinností jistě
pomůže urychlit a zlepšit pomoc jakémukoliv návštěvníkovi, kterému se udělá špatně. Za to

jim i Ústeckému kraji patří mé velké díky“ uvedla obchodní, marketingová a provozní
ředitelka Bc. Michaela Mokrá.
Další novinkou pro návštěvníky je papírový průvodce výstavou, který seznamuje návštěvníky
se seznamem vystavovatelů i s jejich umístěním v rámci areálu, mapu výstaviště
s vyznačenými důležitými body, a zejména pak řadu soutěží o hodnotné ceny, jako např. o
celoroční VIP vstupenku na akce konané společností Zahrada Čech s.r.o. na litoměřickém
výstavišti nebo o ovocnou dřevinu. Hlavní cenou soutěže je pak relaxační křeslo od Nábytku
Paul. Podrobné informace o soutěžích jsou k dispozici ve zmíněném průvodci a v Infocentru
Zahrady Čech vedle pavilonu A.

