TISKOVÁ ZPRÁVA
PRVNÍ PŮLROK NA ZAHRADĚ ČECH JE ZA NÁMI!
V prvním pololetí proběhla na výstavišti řada akcí. Kalendář Zahrady Čech se výrazně rozrostl.
Tradiční akce střídali nové, mezi takové patřil například Festival Relaxu, Jahodové slavnosti nebo
Ples růží.
Kromě akcí, které pořádá sám provozovatel výstaviště, je areál využíván i externími organizátory. Jen
na přelomu května a června tu bylo pořádáno hned pět akcí – tradiční Mezinárodní výstava psů,
oblíbený Marwil - secondhand tak trochu jinak, koncert známé české rockové skupiny TŘI SESTRY,
Benefice Černých koní - Mistrovství republiky horské cyklistiky handicapovaných nebo Den s Policií
České republiky aneb Do života bez karambolů.
Zahrada Čech pak představila hned dva nové projekty – Jahodové slavnosti a Ples růží.
Jahodové slavnosti proběhly v sobotu 20. 6. 2016. Podtext této akce byl nejen jahodový jarmark.
Jahodové slavnosti byly určeny pro všechny milovníky jahod ve všech podobách. Den plný zábavy,
překvapení a zážitků pro rodiny s dětmi, prarodiče, tety či strýčky. Ukázka tradičních i netradičních
výrobků z jahod. Nechyběl ani prodej různých pochutin či výrobků. Tím, že se jednalo o akci menšího
charakteru, uskutečnila se tato celodenní akce ve střední části areálu (sektor B). Vstupné bylo pro
všechny návštěvníky zcela zdarma.
„Jedním z našich cílů při rozšiřování kalendáře akcí pro letošní rok bylo připravit pro návštěvníky i akce
menšího charakteru. Tak, aby bylo výstaviště co nejvíce využíváno. Zároveň jsme chtěli předejít
klamným představám o tom, že se dají na výstavišti, díky jeho velikosti, pořádat jen velké akce typu
jarní či podzimní Zahrada Čech.“ informovala vedoucí obchodu Michaela Mokrá
Tentýž den, tedy v sobotu 20. 6. 2015 proběhl první ročník reprezentativního plesu Zahrady Čech –
Ples růží.
Růže je symbol Venuše, bohyně lásky, ztělesnění dokonalé krásy ale i její pomíjivosti. Ztělesňuje
přátelství mezi lidmi i národy. Pro svoje vlastnosti byla už před naším letopočtem nazvána královnou
květin.
Pro svou krásu a další vlastnosti byla používána umělci na celém světě. Je opěvována v písních i
básních, ztvárněna malíři na obrazech, na poštovních známkách, v keramice, sklářství, výšivkách a
krojích, ornamentech i heraldice šlechty, měst atd...

Ples stejného názvu se na litoměřickém výstavišti kdysi pořádal. Ve své vrcholné éře patřil mezi
vyhledávané společenské události Litoměřicka, fungoval na 3x podiích, kde se různil styl hudby,
tančilo se v pavilonech i na venkovní ploše.
Ples růží Zahrady Čech začíná v menším měřítku, primárně byl nachystán pro představitele města,
obchodní partnery či vystavovatele. Část vstupenek byla dána i do volného prodeje. Nádherná
květinová výzdoba brala všem návštěvníkům dech. Ti se pak roztančili v rytmu Michala Davida
s představiteli muzikálu Děti ráje nebo kapelou HAMLETI, jejímiž hlavními představiteli je Aleš Háma
a Dalibor Gondík. Průběh večer pak doplnil orchestr B.n Band.
První ročník plesu proběhl v nově postaveném pavilonu/stanu, který Zahrada Čech koupila jako další
prostor pro vystavovatele na umisťování exklusivních expozic. Díky umístění pavilonu a jeho
modernímu atypickému tvaru v horní části výstaviště bude pro všechny příchozí návštěvníky líbiví
vstupní pohled.
Výrazná změna nastala u Farmářských trhů, jejich konání jsme po vyhodnocení opět přesunuli na
sobotní termíny. Nové farmářské trhy se tedy budou konat každou druhou sobotu na Kostelním
náměstí, vždy od 8 do 12hodin. Nové termíny jsou:
červenec
18.7.

srpen
1.8.
15.8.
29.8.

září
12.9.
26.9.

říjen
10.10.
24.10.

listopad
7.11.

„Abychom předešli kolizi, která v letošním roce nastala s roudnickými farmářskými trhy, oslovili jsme
je již nyní a nastavili kalendář pro příští rok tak, abychom se v jejich pořádání nekřížili“. uvedla Mokrá.
Nejbližší akcí je největší a nejvyhledávanější podzimní veletrh Zahrada Čech, který proběhne tradičně
v průběhu devíti dnů od 11.9. do 19.9.2015. Otevřeno bude každý den od 9 do 17hodin.
„Navážeme na novinku jarní výstavy, a to oborové rozdělení jednotlivých pavilonů. Pavilon A bude
stylizován pro Ovocnářskou i Zelinářskou unii a Agrární komoru, Pavilon B a C bude naplněn
rostlinným materiálem, v pavilonu D návštěvníci naleznou horkou novinku letošní výstavy – expozici
hub a k tomu nebude chybět poradna. Zároveň v pavilonu D proběhne prezentace Včelařů. Pavilon G
bude tradičně patřit časopisu Zahrádkář a letos se návštěvníci mohou inspirovat chilli papričkami.
Pavilon H bude opět potravinářskou sekcí. Pavilon T bude lákat všechny milovníky lahodného vína a
pavilon S a nové S bude zaměřeno na bytové prvky. V zadní části areálu vč. pavilonu K bude doplňkový
prodej.“ sdělila Michaela Mokrá
Poslední akce, která proběhne na výstavišti pod hlavičkou společnosti Zahrada Čech s.r.o., bude
Gastro food fest. Ten se uskuteční o víkendu v termínu od 17. – 18. 10. 2015. Již nyní můžeme
nalákat všechny gurmány dobrého tradičního a netradičního jídla a pití. Představí se významné
restaurace, minipivovary, pivovary, prodejci či výrobci lahodné kávy, jednotlivá vinařství nejen
z ústeckého kraje. Jako hlavní host vystoupí kuchařská esa – Zdeněk Pohlreich (hvězdný český
šéfkuchař, gastronom a moderátor), Filip Sajler (mladý guru moderních koncepcí v gastronomii),
Radek Šubrt a další….
I v rámci podzimní sezóny se mají návštěvníci litoměřického výstaviště Zahrada Čech na co těšit.

