TISKOVÁ ZPRÁVA
VÝSTAVA ZAHRADA ČECH JE ZA NÁMI
Litoměřice, 23. 9. 2014
Tradiční prodejní výstava Zahrada Čech je za námi. V průběhu devíti dnů prošlo branami výstaviště
více jak 81.000lidí.
Počasí, které tentokrát výstavě velmi přálo, napomohlo ke zvýšení návštěvnosti a návštěvnost tak
splnila naše očekávání. Spokojenost byla znát i ze strany prodejců i samotných návštěvníků. O O
tradiční prodejní sortiment (sazenice, ovocné stromky i okrasné stromky, květiny, česnek,…..) byl
opět neuvěřitelný zájem, návštěvníci chodili z výstaviště obtěžkány taškami.
Tím, že jsme splnili všechna stanovená kritéria ze žádosti o udělení rekordu, byl nám zástupcem
z Agentury Dobrý den, panem Lubošem Rafajem, předám certifikát k vytvoření nového českého
rekordu „Největší zahradnický veletrh ČR“. Kritéria byla návštěvnost, počet vystavovatelů, počet
zabrané plochy a počet nabízených „zelených“ exponátů. Námi podložená čísla byla návštěvnost
81.789 lidí, počet vystavovatelů a prodejců bylo 458, kteří zabrali plochu 5.194m2 a vystavených
„zelených“ exponátů bylo 329.411ks.
Speciálně upravený pavilonem A s novým designem budil také velký zájem návštěvníků, svým
aranžmá prezentoval to nejlepší z české zeleniny a ovoce, nechyběly ani ochutnávky a poradna.
Časopis Zahrádkář vytvořil v pavilonu G speciální aranžmá ze zaslaných soutěžních exponátů na téma
dýně.
Celý týden provázel výstavu bohatý a zajímavý doprovodný program složený s umělců, tradičních
soutěží či úplných novinek.
První den Zahrady Čech patřil Okresní agrární komoře Most – DEN S AGRÁRNÍ KOMOROU. V rámci
programu byly předány ceny za nejlepší Regionální potravinu a potravinářský výrobek Ústeckého
kraje – Kraje Přemysla Oráče. Na Estrádě vystoupily kapely zastupující TV Šlágr – DUO JAMAHA a
VESELÁ TROJKA.
Druhý den aneb DEN S ČASOPISEM RECEPTÁŘ hodnotil ty nejlepší sýrové recepty. Porota sestavená
ze známých osobností hodnotila čtyři soutěžní recepty. Do finálového kola se dostali:
Daniela Svobodová z Mostu (bramborové lívance s koprovou brynzou)
Jana Škvařilová z Branky u Brna (smažené korbačíky)
Libuše Pospíšilová z Pardubic (sýrová polévka)
a jediný mužský zástupce – Petr Boxan z Jihlavy (kuskus s rajčaty a se sýrem akawi).
První místo nakonec dostala Libuše Pospíšilová z Pardubic za sýrovou polévku.
Program zpestřovaly doprovodné soutěže kapela Vinšovanka a na závěr zazpívaly dámy z Duo
Kamélie.
DEN S RÁDIEM BLANÍK, to byl den, kdy zazpívali Standa Hložek, Šárka Rezková či Josef IX, děti si
mohly zaskákat na skákacím hradu a návštěvníci zasoutěžit o zajímavé dárky od rádia Blaník.
Pondělní den patřil Petře Janů – DEN S PETROU JANŮ, známá a uznávaná zpěvačka zazpívala své
největší hity. Navíc proběhlo finálové kolo soutěže ZELÍ ROKU 2014, letos již 6. ročník celostátní

soutěže profesionálních výrobců zelí. Ze 13 soutěžních vzorků se vybíralo pět finálových, které se
potom na podiu hodnotili prostřednictvím návštěvníků, zástupců Zahrady Čech a zástupců pozvaných
hostů. K tanci a poslechu také zahrála kapela VivaSong.
DEN S MÓDNÍ SHOW, úterní den patřil módě, kompletní program byl uspořádán tak, aby bavil celou
generaci tím, jak móda vypadala, vypadá a bude vypadat. Nechyběly ani „missky“ LUCIE Křížková
VÁCHOVÁ moderátorka a Miss ČR 2003, LENKA Kocmanová TAUSSIGOVÁ Miss sympatie ČR 2002,
které se návštěvníkům představily nejen ve spodním prádle, ale také v montérkách. Opět neběly
soutěže a vystoupení kapely Roxette Revival.
DEN SE ZAHRADOU ČECH rozproudil neodolatelný italský zpěvák Davide Mattioli. A v rozjetém rytmu
pokračovala i skupina Beatles revival.
DEN S NEJKRÁSNĚJŠÍ ZAHRADOU 2014, druhý ročník soutěže, kterého se 10 realizátorů, kteří mohli
předvést své nápady a dovednosti široké veřejnosti, potenciálním klientům či investorům. Téma
soutěže „Zahrada ve všech podobách“ pojali realizátoři opravdu různorodě. Vznikly zahrady
relaxační, bezúdržbové, reprezentativní či zahrady s výraznými designovými prvky. Soutěžilo se ve 3
kategoriích: Cena odborné poroty, Cena návštěvníku Zahrady Čech a nově také Cena Zahrady Čech.
Cenu odborné poroty získala zahrada číslo 5 – a05 ateliér zahradní a krajinářské architektury, Ing.
Martina Forejtová připravila koncept zahrady s názvem MOMENTKA Z ČESKÉHO STŘEDOHOŘÍ.
Cenu předal hlavní partner soutěže společnost CS-BETON s.r.o. v zastoupení jednatele společnosti
pana Ing. Marka Matějky. Zahrada Čech věnovala jako cenu odborné poroty Finskou vanu v hodnotě
40.000,-Kč.
Nově udělenou cenu Zahrady Čech uděloval jednatel společnosti pan Ing. Petr Skřivánek, tuto cenu
získala zahrada číslo 9 – ČZS, časopis Zahrádkář. Důvodem výběru bylo souznění charakteru zahrádky
s tradiční prodejní výstavou Zahrada Čech, na zahrádce byly použity prvky okrasné, ale hlavně
užitkové, nechybí tu výsadba zeleniny, ovocných stromků, bylin, tematických trvalých květin.
Cenu návštěvníků Zahrady Čech získala zahrádka č. 9 – Ing. Petr Vaňátko PLANTASTYL vsadil na
dětské prvky a vytvořil zahrádku IGLUM.
Vylosováni byli i výherci z řad návštěvníků, pro velký zájem jsme se rozhodli udělit nejen hlavní cenu
křovinořez od společnosti VARI, ale také další 4x ceny v podobě permanentek na akce pořádaných
společností Zahrada Čech pro rok 2015.
Děkujeme všem realizátorům za jejich odvážné nápady, návštěvníkům za jejich hlasy a těšíme se na
další ročník soutěže.
DEN S ČESKÝM ROZHLASEM – živé vysílání, soutěže, dětská pěvecká i taneční vystoupení a vítězka
posledního kola pěvecké soutěže Česko Slovenská SuperStar Sabina Křováková.
DEN S ČASOPISEM ZAHRÁDKÁŘ – poslední den výstavy patřil tradičně časopisu Zahrádkář, který
v rámci kulturního programu, kdy vystoupila skupina Rangers-plavci, vyhlásila výherce soutěží v rámci
kategorii: „O největší tykev“, „O nejzajímavější kolekce tykví“, „O nejzajímavější plody
z rostlin čeledi tykvovité“ a tradičně soutěž „Křišťálové jablko“.
Závěrem bychom chtěli poděkovat všem vystavovatelům, prodejcům a návštěvníkům za jejich přízeň
v letošním roce a těšíme se na další ročník akce.

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

