TISKOVÁ ZPRÁVA
ODSTARTOVALA VÝSTAVNÍ SEZÓNA ZAHRADY ČECH.

Litoměřice, 06. 04. 2016
První jarní výstavy otevřely brány výstaviště. Začaly prodejní akce - Tržnice Zahrady Čech a Bydlení na
Zahradě Čech.
Velké přípravy vyvrcholily ráno v devět hodin, kdy se otevřely brány výstaviště a první návštěvníci tak
pomohli zahájit výstavní sezónu na největším výstavišti na Severu Čech v srdci Ústeckého kraje – Zahradě
Čech.
Společnost Zahrada Čech s.r.o., provozovatel litoměřického výstaviště, přivítala v zastoupení pana
jednatele Ing. Petra Skřivánka, vedoucí obchodu paní Bc. Michaely Mokré a finanční ředitelky paní Dagmar
Svobodové představitelé kraje v čele s panem hejtmanem Oldřichem Bubeníčkem, dále pak ze zástupců
kraje dorazili:
RSDr. Milan Pípal, předseda Finančního výboru Zastupitelstva Ústeckého kraje
Ing. Martin Strakoš, předseda výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Ústeckého kraje
Pavel Vodseďálek, předseda výboru pro národnostní menšiny Zastupitelstva Ústeckého kraje
Ing. Pavlína Pánková, odbor kanceláře hejtmana Ústeckého kraje
Mgr. Markéta Flochová, oddělení mediální komunikace Ústeckého kraje
Z představitelů Města Litoměřic v čele s panem starostou Mgr. Ladislavem Chlupáčem, dorazili také:
Ing. Václav Grund, 2. místostarosta Města Litoměřice
Mgr. Václav Červín, 3. Místostarosta města Litoměřice
Lukas Wünsch, radní Města Litoměřice a jednatel Zahrady Čech
Mgr. Milan Čigáš, tajemník Města Litoměřice
Ing. Eva Břeňová, tisková mluvčí Města Litoměřice
Ing. Venuše Brunclíková, MBA, vedoucí odboru územního plánování
Začaly tak dvě spojené výstavy Tržnice Zahrady Čech a Bydlení na Zahradě Čech. Právě díky snaze rozšířit
nabídku Tržnice Zahrady Čech, byl letošní ročník spojen s výstavou Bydlení na Zahradě Čech. Cílem je
návštěvníkům nabídnout vše co souvisí se zahradou a tematicky nejbližším sortimentem, což je vybavení
domácností.
Výstavy proběhnou v pěti dnech od 6. 4. 2016 do 10. 4. 2016, otevřeno bude denně od 9-17 hod.
Tradičně vyhledávaný sortiment jako je sadba, květiny, cibuloviny, zahradní nářadí, zahradní technika,
zahradní nábytek, hnojiva, postřiky, potraviny, přírodní léčiva bude letos obohacen o nábytek, bytové
doplňky, vybavení koupelen, kuchyní, dekorační prvky, domácí potřeby a řadu dalšího.
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I letos dodržujeme rozdělení pavilonů a venkovního prostoru na jednotlivé segmenty:
Vrchní část výstaviště patří převážně zelenému rostlinnému materiálu, zahradnímu nářadí a sekačkám.
„Pro návštěvníky jsme i pro letošní rok zprovoznili BAR ZAHRADY ČECH, kde každý může ochutnat lahodnou
kávu a sladké delikatesy, další občerstvení pak najdou v ostatních částech areálu. Letošní novinkou z
pochutin je speciální HAMBURGER z hovězího masa, který můžou ochutnat na Estrádě u pódia.“ Sdělila
vedoucí obchodu Michaela Mokrá.
V pavilonu A je umístěn INFOSTÁNEK Zahrady Čech, stánek časopisu Receptář, časopisu Zahrádkář,
expozici firmy KOPA, PUR izolace, společnosti Fasády & Terasy a dalších prodejců.
Pavilonu B nabízí tradičně zelený rostlinný materiál. V pavilonu C naleznete řemeslnou dílnu, pavilon D
letos využívá Cech instalatérů. Pavilonu G nabídne speciální aranžmá exotického ptactva, což je také
novinka letošního ročníku. Pavilon H je opět rájem všech gurmánů. Pavilon NS potěší všechny zájemce o
bytový interiér.
V části, ve které se nachází Estráda, naleznete pavilon T proměněný do minizoo drobného domácího
zvířectva. Naproti němu je pavilon S, kde naleznete vše od zahradní techniky, přes nářadí až po bytový
textil.
Na venkovní ploše se snaží řada prodejců zaujmout s různorodým sortimentem. V zadní části areálu
naleznete nejen v pavilonu K doplňkovým prodej.
Výstavy budou obohaceny o kulturní program, ten proběhne na Estrádě v pátek, sobotu a neděli.
Celkový počet vystavovatelů přesáhl letos číslo 350x, z čehož více jak 10% je nových.
Vystavovatelé/prodejci zabrali plochu ve venkovní části areálu o rozměru více jak 2500m2. Vnitřní plocha je
zabraná na 1500m2.

Těšíme se na Vaši návštěvu.
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