TISKOVÁ ZPRÁVA
Dům, zahrada, volný čas na Zahradě Čech je za námi
Litoměřice, 18. 5. 2014
Na výstavišti v Litoměřicích ve dnech 16. 5. - 18. 5. 2014 proběhla výstava Dům, zahrada, volný čas.
Velká nepřízeň počasí znepříjemnil celý chod výstavy.
Počasí tento víkend opravdu nepřálo. Zima a neustálý déšť znepříjemnilo návštěvníkům ale i
samotným vystavovatelům celkový chod i podobu výstavy. Hlavně venkovní vystavovatelé byli nuceni
expozice nerozbalovat či omezovat. Ani výrazné slevy ze stran prodejců neovlivnily ponurou náladu.
My, jako organizátoři celé akce jsme se snažili výstavu návštěvníkům i vystavovatelům zpříjemnit a
zatraktivnit. Připravili jsme tedy řadu speciálních novinek:
 První výstavní den, pátek 16. 5. 2014, bylo jednotné vstupné 40,-Kč. V neděli pak bylo
vstupné úplně zadarmo.
 Po celé tři dny výstavy bylo pro návštěvníky zajištěno v areálu bývalých kasáren parkování
zcela zdarma.
 V rámci výstavy byla pro děti připraven speciální program v podobě NAUČNÉ STEZKY
ZAHRADY ČECH, se kterou nám pomohla SŠ pedagogická, hotelnictví a služeb Litoměřice p.o.
Zájem o tuto stezku ze strany návštěvníků předčil naše očekávání. Plnily se různé soutěžní
úkoly. Děti například zatloukaly hřebíky, odlévaly sádru, zdobily obrázkové dorty,
poznávaly vůni ovoce nebo poznávaly zvířátka. Za každý splněný úkol obdržely na registrační
kartičku razítko a malou sladkou pozornost. Když nasbíraly 6 soutěžních razítek, byla jim na
informacích Zahrady Čech vydána výhra v podobě dárkové tašky plné sladkých překvapení a
drobných dárků.
Bohatý kulturní program na podiu přesto proběhl téměř beze změn. Hvězdou sobotního dne byla
avízovaná známá muzikálová zpěvačka a herečka Monika Absolonová, byla velmi milá, zazpívala své
největší hity a zúčastnila se jedné ze soutěží Zahrady Čech. Nechyběla ani barmanská free style show,
kapela Od plotny skos, kapela Atyp či JOJO show. Jedinou změnou v programu bylo zrušené
vystoupení Aleny Smolíkové, která právě kvůli nepřízni počasí musela vystoupení zrušit. Po celé tři
dny probíhali soutěže o zajímavé ceny jako je například mobilní telefon, předplatné od Mladé Fronty,
lahodná vína či dárkové předměty Zahrady Čech.
Děkujeme všem vystavovatelům i návštěvníkům a těšíme se při další akci, tým Zahrady Čech.

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

