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TISKOVÁ ZPRÁVA 

2022-03-31 

 

TRŽNICE ZAHRADY ČECH JE PO DVOU LETECH ZPĚT 

 

Tradiční jarní Tržnice Zahrady Čech věnována zahrádkářům, chalupářům a 

kutilům odstartuje jarní sezónu výstavnictví v Litoměřicích ve středu 6.dubna. 

Návštěvníci mohou po dobu pěti dní navštívit výstaviště v době od 9 do 17 hodin. 

Výstava nabídne návštěvníkům oblíbený tradiční sortiment jako je sadba, květiny, 

cibuloviny, zahradní nářadí, zahradní technika, zahradní nábytek, hnojiva, postřiky, 

potraviny, přírodní léčiva a řadu dalšího. První jarní výstava je zaměřena na všechny 

zahrádkáře, chalupáře, kutily, zahradníky a milovníky přírody. 

Letošní ročník se uskuteční týden před Velikonocemi, proto zejména hlavní 

expozice pavilónu A bude inspirována jarem a Velikonocemi. Těšit se můžete na 

řemeslné velikonoční výrobky, proutěné zboží, jarní dekorace, velikonoční perníčky, 

věnce nebo košíky. 

Návštěvníky nepochybně potěší pestrý kulturní program. Na hlavním pódiu se 

v pátek 8.dubna představí kapela Staročeští heligonkáři a zazáří Kateřina Brožová. 

V sobotu 9. dubna je pro návštěvníky připraveno vystoupení Felix Holzmann se vrací!, 

zahraje Karel Gott revival nebo sbor ZUŠ Litoměřice. V neděli 10. dubna zahraje k tanci 

a poslechu kapela Relax a chybět nebudou ani soutěže o zajímavé ceny. Programem 

jarní Tržnice provede moderátor Zdeněk Lukesle.  

Vstupenky na první jarní výstavu Tržnice Zahrady Čech jsou již v prodeji. 

Návštěvníci si je mohou zakoupit v předprodeji za zvýhodněnou cenu online na 

webových stránkách www.mkz-ltm.cz. Vstupenky lze zakoupit i na místě v den výstavy.  

„Po dlouhých dvou letech opět startujeme jarní sezónu. Po dlouhých dvou letech 

startujeme Tržnici Zahrady Čech a já pevně věřím, že se nám naši návštěvníci vrátí a 

návštěvnost bude podobná jako před covidem. Udělali jsme maximum pro to, abychom je 
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nezklamali, spíše naopak. Podařilo se nám na výstavu získat řadu novinek a zajímavostí,“ 

sdělila Michaela Mokrá, ředitelka Městských kulturních zařízení v Litoměřicích. 

 

Zpracovala: Daniela Kekrtová 
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