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TISKOVÁ ZPRÁVA 

2022-04-08 

 

ODSTARTOVALA VÝSTAVNÍ SEZÓNA ZAHRADY ČECH 

 

Bohatý sortiment téměř tří set prodejců a vystavovatelů z oboru zahradnictví i 

bydlení. Okouzlující jarní květinová expozice pavilonu A. Začala TRŽNICE ZAHRADY 

ČECH.  

Tradiční výstava věnovaná zahrádkářům, chalupářům a kutilům odstartovala 

sezónu výstavnictví v Litoměřicích ve středu 6. dubna 2022. 

Návštěvníci tak mohou až do neděle 10. dubna navštívit výstaviště v době od 9 

do 17 hodin. Výstava nabízí návštěvníkům oblíbený tradiční sortiment jako je sadba, 

květiny, cibuloviny, zahradní nářadí, zahradní technika, zahradní nábytek, hnojiva, 

postřiky, potraviny, přírodní léčiva a řadu dalšího.  

Návštěvníky nepochybně potěší také pestrý kulturní program, který si 

organizátoři pro návštěvníky připravili. Na hlavním pódiu se v pátek 8. dubna 

představila kapela Staročeští heligonkáři, zazářila Kateřina Brožová a vystoupil dívčí 

pěvecký sbor Barvičky.  

Páteční program byl zpestřen slavnostním zahájením výstavní sezóny. Na 

hlavním pódiu přivítala návštěvníky ředitelka Městských kulturních zařízení 

v Litoměřicích Michaela Mokrá. Úvodního slova se následně ujal starosta Litoměřic 

Ladislav Chlupáč, hejtman Ústeckého kraje Jan Schiller a litoměřický biskup Jan Baxant, 

který kromě toho, že vzpomenul na trpící na Ukrajině, tak na závěr výstavní sezóně 

požehnal.  

Již jen týden zbývá do Velikonoc, proto zejména hlavní expozice pavilónu A je 

inspirována jarem a právě Velikonocemi. V nabídce mají prodejci řadu řemeslných 

velikonočních výrobků, proutěné zboží, jarní dekorace, velikonoční perníčky, věnce nebo 

košíky. 
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Také následující víkend nabídne řadu zajímavostí. V sobotu 9. dubna je pro 

návštěvníky připraveno vystoupení kapely Regius Band, představení Felix Holzmann se 

vrací!, zahraje Karel Gott revival nebo sbor ZUŠ Litoměřice.  

Těšit se můžete také na tvořivé dílny, k vidění budou ukázky pletení pomlázek 

nebo malování kraslic, a to jak klasickými technikami, voskem, ale i jiné. Workshopy 

budou probíhat od 11 do 15 hodin. 

 V neděli 10. dubna zahraje k tanci a poslechu kapela Relax a chybět nebudou ani 

soutěže o zajímavé ceny a zazní světové a muzikálové hity v podání Moniky Sommerové 

a Štěpána Pillera. 

Programem jarní Tržnice Zahrady Čech provází až do neděle moderátor Zdeněk 

Lukesle.  

 

Zpracovala: Daniela Kekrtová 
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