TISKOVÁ ZPRÁVA
TRŽNICE ZAHRADY ČECH JE ZA DVEŘMI
Litoměřice, 20. 2. 2015
První jarní výstava Tržnice Zahrady Čech již klepe na dveře. První výstavní den vypukne již příští
středu. Přípravy finišují a
Již 8. 4. 2015 začne první jarní prodejní akce Tržnice Zahrady Čech. Přípravy finišují.
„Aprílové počasí a velikonoční pondělí nám trochu zkomplikovalo přípravy, ale my jsme odhodláni vše
zvládnout. Organizační kroky jsou nastaveny tak, že by neměli vystavovatelé výpadek jednoho dne
pocítit. Návštěvníci se tak opět mohou těšit, protože brány se tradičně otevřou ve středu ráno v 9
hodin“ sdělila vedoucí obchodu paní Mokrá.
Výstava proběhne ve dnech od 8. 4. do 12. 4. 2015 a otevřeno bude každý den od 9 do 17 hodin.
Tradičně vyhledávaný sortiment jako je sadba, květiny, cibuloviny, zahradní nářadí, zahradní
technika, zahradní nábytek, domácí potřeby, hnojiva, postřiky, potraviny, přírodní léčiva a řadu
dalšího nebude ani letos na výstavě chybět. První jarní výstava Tržnice Zahrady Čech je tedy
zaměřená na všechny zahrádkáře, chalupáře, kutily, zahradníky a milovníky přírody.
Pro letošní ročník jsme se snažili sjednotit nabízený sortiment v jednotlivých pavilonech. V hlavní
části výstaviště, kde se nachází pavilon A, B, C, G a H budou jednotlivé pavilonu rozděleny do sekce:
rostlinného materiálu, řemeslného pavilonu, pavilonu časopisu Zahrádkář či potravinového pavilonu.
Pavilon A bude letos specifický tím, že tam návštěvníci najdou Info stánek Zahrady Čech, prezenční
expozici Centra cestovního ruchu Litoměřice či Destinační agenturu, která bude prezentovat celý UL
kraj. V dalších pavilonech pak naleznete vše, co se týká domu a zahrady nebo doplňkového prodeje.
I na letošní Tržnici Zahrady Čech naleznou návštěvníci nové vystavovatele, hlavně z oboru zahradní
techniky. Dále pak rozšiřujeme loňské úspěšně zavedené novinky, a to řemeslný pavilon a
chovatelský pavilon. Právě kvůli úspěchu jsme se rozhodli rozšířit funkčnost a nabídku těchto
pavilonu. Pavilon T, který se nachází vedle Estrády, bude letos plný drobného zvířectva. Při loňském
ročníku měli pouze půlku pavilonu, letos bude jejich expozice rozsáhlejší, tudíž zaberou celý pavilon. I
u řemesel jsme se snažili vybrat ty, které se návštěvníkům budou zajisté líbit – ruční práce ve všech
možných oborech.
Časopis Zahrádkář, pravidelný účastník prodejní výstavy Tržnice Zahrady Čech a jeden z velkých
mediálních partnerů výstaviště, letošní expozici v pavilonu G zaměří na inspiraci z proutí. Jako každý
rok i letos pro své čtenáře připravuje zajímavou soutěž a soutěžní exponáty budou zakomponovány
do jejich výstavní expozice.

Tržnice ZČ bude bez kulturního doprovodného programu.
Upozornění pro ty, kteří se rozhodli přijet:
Od 1. dubna je z havarijních důvodů uzavřen Tyršův most v Litoměřicích. Jediná možnost, jak se
dostat do města je přejezd nového mostu generála Chábery.
Prosím tak návštěvníky o trpělivost, protože může dojít ke ztížené dopravní situaci.
Pro návštěvníky je opět připraveno parkování v prostoru areálu bývalých kasáren, které se nacházejí v
bezprostředním sousedství výstaviště Zahrada Čech. Kapacita parkoviště je cca 1000 aut.
Parkování je možné i v ulici Karla IV, tady je počet parkovacích míst omezen.

Těšíme se na Vaši návštěvu.

