TISKOVÁ ZPRÁVA
NEJVĚTŠÍ PODZIMNÍ VELETRH NA SEVERU ČECH - ZAHRADA ČECH - PROBĚHL
ÚSPĚŠNĚ
Litoměřice, 21. 9. 2015
Tradiční prodejní výstava Zahrada Čech proběhla v průběhu devíti dnů úspěšně, branami výstaviště
prošlo více jak 82.000 lidí.
Nepatrný nárůst v návštěvnosti, teplé počasí, různorodý sortiment zaměřený na všechny zahrádkáře,
chalupáře, kutili či zájemce o další doplňkový prodej, spokojenost vystavovatelů, prodejců i
návštěvníků a bohatý kulturní program, v takovém duchu se nesl letošní 39. ročník prodejní výstavy
Zahrady Čech.
Ve dnech od 11. 9. do 19. 9. 2015 prošlo branami výstaviště více jak 82.000 návštěvníků. Ti opět
projevili neuvěřitelný zájem o nabízený sortiment ze stran prodejců a odcházeli tak z výstaviště
obtěžkáni taškami. Vybírat si mohli z tradičního prodejního sortimentu (sazenice, ovocné i okrasné
stromky, květiny, trvalky, bylinky, ovoce, zeleninu, cibuloviny, bonsaje, skleníky, novinky v zahradní
technice od sekaček, křovinořezů, po pily, rekultivátory, traktůrky nebo kompostéry, zahradní
nábytek, domácí potřeby, nábytek, krby a řadu dalšího).
Celý areál byl rozdělen do sekcí dle jednotlivých oborů a návštěvníci se tak mohli lépe orientovat.
Vrchní část výstaviště patřila převážně zelenému rostlinnému materiálu, zahradnímu nářadí či
sekačkám. Speciálně upravený pavilon A prezentoval svět ovoce a zeleniny s novým designem
moderní doby. Ani letos nechyběla expozice včelařů a časopisu Zahrádkář, různé poradny nebo
potravinářské sekce. Časopis Zahrádkář letos připravil pro návštěvníky v pavilonu G speciální aranžmá
ze zaslaných soutěžních exponátů na téma chilli papričky. Každý odvážlivec si mohl chilli papričku i
ochutnat.
První novinkou letošního ročníku byl nově vybudovaný pavilon nazvaný písmeny NS (nový stan),
V NS pavilonu se návštěvnici mohli inspirovat jak vybavit domácnost či jakým stylem lze vytápět.
Další novinkou výstavy byl NOVĚ OTEVŘENÝ BAR ZAHRADY ČECH, kde bylo možné ochutnat
SPECIÁLNÍ PIVO ZAHRADY ČECH, a to ve dvou druzích: SVĚTLÍK, světlý speciál 13° a ČERNOHLÁVEK,
polotmavé ochucené pivo bylinnou směsí Becher 12°.
Pavilon T byl proměněn na ráj pro vinaře - pavilon VÍNA. Pavilon S nabídl vše od zahradní techniky,
přes nářadí až po bytový textil. Na venkovní ploše se pak prezentovala řada prodejců s různorodým
sortimentem. V zadní části areálu nechyběl doplňkový prodej, který sice nekoresponduje s tématem
výstavy, ale svým způsobem doplňuje celou výstavu, tak jako tomu je i na jiných výstavách!
Celkový počet vystavovatelů letos dosáhl k číslu 400 a vystavovatelé zabrali více jak 4.600 m2.

Nádherné expozice ukázkových zahrad, které byly vybudovány v rámci soutěže NEJKRÁSNĚJŠÍ
ZAHRADA 2015, ohodnotilo více jak 6.000 návštěvníků. Letošní již třetí ročník měl podobu přehlídky
12 originálních a dobře provedených zahrad, které inspirovaly a udávaly trendy, a to na téma
Zahrada „nejen“ pro děti. Z odborného hlediska již bylo rozhodnuto. Letošní hlasování odborné
poroty proběhlo mimo konání výstavy. 4. 9. 2015 byla vybrána medailová trojka sedmičlennou
komisí, které předsedal Akad. arch. David Vávra - český architekt.
1. místo
zahrada č. 2 Maxim Turba - zahradní architektura – ZAHRADA S POKOJÍČKEM,
BAMBUSY A OBJEKTEM
2. místo
zahrada č. 3
JAKUB CIGLER ARCHITEKTI a.s. – DÍRA V PLOTĚ
3. místo
zahrada č. 1
Ing. Filip Zikmund - Garden Art – PRSTEN PRO PRINCEZNU
V průběhu výstavy v rámci Dne s Nejkrásnější zahradou byla vyhlášena vítězná zahrada
facebookového hlasování – vítěznou zahradou se stala zahrada č. 3 - DÍRA V PLOTĚ. Z hlasujících
jsme vylosovali paní Ilonu Pěnkavovou z Mnichova Hradiště, ta od Zahrady Čech získala elektrickou
pilu od společnosti VARI.
V kategorii Cena návštěvníků Zahrady Čech uspěla zahrada č. 8 – Living in green s.r.o. – ŽIVOT JE
HRA. Výhercem vylosovaný z hlasujících návštěvníků je Radim Navrátil z Poříčí nad Sázavou, ten
obdrží křovinořez od společnosti VARI.
Celý týden provázel výstavu bohatý a zajímavý doprovodný program složený s umělců, tradičních
soutěží či úplných novinek.
První den Zahrady Čech patřil tradičně Okresní agrární komoře Most – DEN S AGRÁRNÍ KOMOROU.
V rámci programu byly předány ceny za nejlepší Regionální potravinu ÚK 2015 a potravinářský
výrobek Ústeckého kraje – Kraje Přemysla Oráče. Na Estrádě country kapela Stará Sešlost a skupina
Kroky Michala Davida.
Druhý den aneb DEN S ČASOPISEM RECEPTÁŘ se hodnotily ty nejlepší recepty ze Zahrady Čech,
tentokráte na téma „plackování“. Porota sestavená ze známých osobností hodnotila čtyři soutěžní
recepty. Do finálového kola se dostali:
Klára Pekařová z Hluboké nad Vltavou (Kapří biftečky s uzeným sýrem)
Ivana Jablečníková z Prahy (Placičky ala švestkové knedlíčky)
Lidmila Popelková z Toužimi (Cuketová placka)
a Alena Černá z Bečova na Teplou (Šumavský Janovický Báč).
První místo nakonec dostala Lidmila Popelková, Toužim – cuketová placka.
Program zpestřovala kapela Vinšovanka a na závěr zazpívala Petra Černocká.
DEN S RÁDIEM BLANÍK, to byl den, kdy zazpívali Michal Šindelář či Kamélie, děti si mohly zaskákat na
skákacím hradu a návštěvníci zasoutěžit o zajímavé dárky od rádia Blaník.
Pondělní den patřil muzikálu – DEN S MUZIKÁLEM, hity z nejúspěšnějšího muzikálu všech dob –
muzikálu Pomáda, zazpívali protagonisté v české verzi z divadla Kalich. Dále vystoupil Dalibor Janda
revival a kapela Fonotest.
DEN S BABOUKY, úterní den patřil nejstarší jihočeské dechovce s názvem Babouci, zazpíval a skvělou
show předvedl také Vláďa Hron. Navíc proběhlo finálové kolo soutěže ZELÍ ROKU 2015, letos již 7.
ročník celostátní soutěže profesionálních výrobců zelí. Z 15 soutěžních vzorků se vybíralo pět
finálových, které se potom na podiu hodnotili prostřednictvím návštěvníků, zástupců Zahrady Čech a
zástupců pozvaných hostů.

DEN SE ZAHRADOU ČECH rozproudily hity od skupiny Abba z muzikálu Mamma Mia. A v rozjetém
rytmu pokračoval i Waldemar Matuška revival i kapela Expres Ltm-Pha.
DEN S NEJKRÁSNĚJŠÍ ZAHRADOU 2015, zpestřili Jakub Smolík, GaboGold a kapela Fonotest.
DEN S ČESKÝM ROZHLASEM – živé vysílání, soutěže, Elán revival nebo Marcela Holanová, to byl den
plný zážitků, soutěží a zábavy.
DEN S ČASOPISEM ZAHRÁDKÁŘ – poslední den výstavy patřil tradičně časopisu Zahrádkář, který
v rámci kulturního programu, kdy vystoupila skupina Legendy se vrací, zazpívala Markéta Konvičková
nebo Iva Hajnová, vyhlásila výherce soutěží v rámci kategorii: „O nejzajímavější kolekci pálivých
papriček“, „O nejatraktivnější rostlinu pálivé papričky“ a historicky nejstarší soutěž „Křišťálové
jablko“.
Závěrem bychom chtěli poděkovat všem vystavovatelům, prodejcům a návštěvníkům za jejich přízeň
v letošním roce a těšíme se na další jubilejní ročník, který proběhne od 9. 9. do 17. 9. 2016.

