TISKOVÁ ZPRÁVA
40. ročník podzimního veletrhu Zahrada Čech
Letošní ročník podzimního zahradního veletrhu Zahrada Čech slaví své jubileum! Zahrada Čech
patří mezi největší výstavy svého druhu nejen na Severu Čech a tak vše bude probíhat ve velkém
stylu!
Zahrada Čech, největší výstaviště v srdci Ústeckého kraje otevře na podzim své brány již po
čtyřicáté. To znamená, že se celý průběh akce ponese ve významném duchu výročí - celý areál bude
slavit!
„Připomínat si budeme průběh vzniku výstav v Litoměřicích. Připravujeme pro Vás ukázky tradičních
řemesel, prezentaci významných subjektů Ústeckého kraje vč. zábavného doprovodného programu.“
přiblížila vedoucí obchodu Michaela Mokrá.
Výstava zaměřená na všechny zahrádkáře, chalupáře, kutily, zahradníky a milovníky přírody bude
tradičně trvat 9 dní (9. 9. – 17. 9. 2016) a návštěvníci se mohou těšit na pestrost v sortimentu
jednotlivých vystavovatelů, řadu novinek i bohatý kulturní program. Slavnostní zahájení proběhne
v průběhu prvního dne, tj. 9. 9. 2016. O jeho průběhu budeme postupně informovat.
Celý areál bude rozdělen do několika sekcí – nosnou částí bude sektor A/B, kde připravujeme hlavní
expoziční část výstavy.

„Pro tento jubilejní ročník jsme nechali
připravit zvláštní logo akce, které v sobě
obsahuje původní logo prvek, který byl velmi
často využíván. Je to kulisa stromu. Celá
grafika této akce bude koncepčně pojata
s tímto prvkem.
Věříme, že si řada pamětníků tento prvek
vybaví, ale také doufáme, že se grafický vizuál
bude líbit všem a na první pohled zaujme.“
dále uvedla Michaela Mokrá

Chybět nebudou ani ukázkové zahrady, které budou soutěžit o Vaši přízeň v rámci 4. ročníku soutěže
Nejkrásnější zahrada. A jelikož jdeme s dobou, i pro tento projekt jsme nechali připravit nové logo.
V letošním roce se soutěž koná na deseti parcelách, v tuto chvíli je obsazeno všech 10 soutěžních
parcel. Těšit se můžete na realizátory z předchozích ročníků a jejich inovativní pojetí zahrad, ale
nabídneme Vám i zcela nové tváře, moderní návrhy, další inspirace. Letošním tématem je Zahrada
všech (ne)smyslů. O případném vítězi můžou rozhodnout i samotní návštěvníci podzimního veletrhu
Zahrada Čech – v kategorii Cena návštěvníků ZČ, kdy prostřednictvím vyplněného soutěžního kupónu
mohou přispět svým názorem na kreativitu našich realizátorů, a popřípadě sami vyhrát jednu
z hodnotných cen.

Celý týden bude výstavu provádět bohatý a zajímavý doprovodný program složený s umělců,
tradičních soutěží či úplných novinek.
Významní partneři Zahrady Čech opět vyhlásili soutěže, které se budou v rámci akce finálně
vyhodnocovat. Hned první den se ujme Regionální agrární komora Most slavnostního vyhlášení
soutěže Regionální potravina Ústeckého kraje a Potravinářského výrobku Ústeckého kraje - Kraje
Přemysla Oráče. Sobotní den bude patřit časopisu Receptář, který bude vyhodnocovat nejlepší
recept ze Zahrady Čech. V úterý proběhne semifinále a finále soutěže ZELÍ ROKU 2016, kdy Zelinářská
unie Čech a Moravy již po osmé vybere z výrobců kysaného zelí celé ČR. V rámci ostatních dnů budou
probíhat soutěže pod hlavičkou daného partnera – proběhne Den s CS BETONEM, Den se STROMEM
Praha, Den s rádiem Blaník, Den s Českým rozhlasem nebo Den s Železářstvím u Rotta. Každý
návštěvník tak bude mít možnost si odnést řadu zajímavých cen.
Již nyní se můžete těšit na: Věru Martinovou, Jožku Šmukaře, Kateřinu Brožovou, Petra Rezka, Terezu
Kerndlovou, Babouky, Heidi Janků, Pavla Nováka ml., Marcelu Březinovou, Leonu Machálkovou a
další…
Přijďte slavit s námi

