TISKOVÁ ZPRÁVA
ODSTARTOVALY VÁNOČNÍ TRHY ZAHRADY ČECH
Litoměřice, 12. 12. 2014
Právě dnes odstartovaly tradiční vánoční trhy na Mírovém náměstí. Letos se ponesou v tradičním
českém duchu.
I letos je doba před Vánocemi věnována tradičním vánočním trhům. A tentokrát pojala Zahrada Čech
organizaci v upraveném duchu.
„České tradiční Vánoce“ – grafika, která evokuje zasněžené město a děti, které si hrají ve sněhu.
Výrazně ozdobené podium tak, aby to oslovilo primárně děti, pro které je toto období velmi krásným
a kouzelným časem.
Novinkou trhů je snaha udržet jednotný vizuál, povoleny jsou pouze dřevěné a plátěné stánky ZČ
nebo stánky prodejců, které prošli schválením organizátora akce. Přihlášeno je přes 30 prodejců, kteří
se v době konání trhů budou na pozicích střídat. Samozřejmě nechybí tradiční vánoční sortiment,
doplňkový prodej možných vánočních dárků a občerstvení. Zahrada Čech i v tomto roce přispěla
k vánoční atmosféře trhů v podobě lahodného tradičního českého svařáku a sladkých vaflí.
Celý průběh trhů je zpestřen o bohatý kulturní program. Během 10 dnů vystoupí dětský sbor Koťata,
mateřské školky z Litoměřic se svými sborečky, Sváťovo divadlo a další divadelní soubory, DDM
Rozmarýn, Podřipský žesťový kvintet, Marek Ženkl s vánočním zpíváním a řada dalších speciálních
hostů. Každá adventní neděle bude obohacena vystoupením pěvecké hvězdy.
3. Adventní neděli to bude Michael Foret, současný představitel jedné z postav v novém muzikálu
Mama Mia.
4. Adventní neděli zazpívá Eva Burešová s Davidem Gránským, kteří ztvárnili hlavní postavy
v oblíbeném seriálu Gympl.
Každou neděli bude rozsvěcena svíčka na vánočním věnci, který je letos také novinkou a který MKZ
Litoměřice umístilo u vánočního stromu.
Ani letos nechybělo tradiční zdobení vánočních stromečků litoměřickými mateřskými školkami a
dalšími dětskými organizacemi. Celkem jich letos bylo 20. Všichni se snažili udělat svůj stromeček co
nejhezčí. Svou účastí se zařadili do námi vyhlášené soutěže „Nejhezčí vánoční stromeček“. Každý se
může připojit a hlasovat o nejlépe nazdobený vánoční stromeček, vyplnit hlasovací kupón, který
naleznou vedle stánku Zahrady Čech se svařákem a vhodit ho do hlasovacího boxu, a to pouze v době
od 12. do 15. 12. 2015, v úterý 16. 12. 2015 dojde k vyhlášení vítěze a předání ceny od Zahrady
Čech.
Tímto bych chtěla pozvat všechny, ať přijdou nasát příjemnou vánoční atmosféru, ochutnat
nabízené speciality a prohlédnout si nabízené zboží prodejců. Věřím, že letošní trhy budou milým
zpestřením hektického závěru tohoto roku.

Kontakt pro média: Michaela Mokrá, vedoucí obchodu, tel: +420 605 237 960, email:
michaela.mokra@zahrada-cech.cz

