TISKOVÁ ZPRÁVA
2020-8-29
NA ZAHRADĚ ČECH PROBĚHLO ROZLOUČENÍ S PRÁZDNINAMI

Den plný zábavy, překvapení, soutěží, představení i zajímavých atrakcí, to vše čekalo na
dětské návštěvníky i jejich rodiče na litoměřickém výstavišti Zahrada Čech v sobotu
29. srpna na akci Den pro děti.
Nejmenší návštěvníci se mohli těšit ze Štěpánčina divadla, klaunské show Pepe a Pipi, diskotéky s
písničkami z pohádek, soutěží a mnoha dalšího. Nadšené přijetí fanoušků pak čekalo na speciální
autobus Slunečné léto, který přivezl hvězdy seriálu TV Prima Slunečná. Vystoupení na podiu a
následné autogramiády se zúčastnili Eva Burešová, Marek Lambora, Lukáš Langmajer a Eva
Decastelo. O hudební zážitky se postaral Vojta Drahokoupil se svou kapelou Vojta D. Žlutý autobus
tak zakončil v Litoměřicích své prázdninové tour republikou. Program doplnily pouťové atrakce –
mašinka, řetízák, dále bumber fotbal, fotbal terč, nafukovací bludiště, skákací hrady či lukostřelba.
Nechybělo ani malování na obličej, fotokoutek se spoustou rekvizit a soutěžní workshopy.
Po celý den se o občerstvení staral Family Food Festival. Nabídka byla opravdu pestrá a mnohdy
velmi netradiční. Návštěvníci si pochutnali na tuniských specialitách, asijské kuchyni, slovenských
pirožkách, belgických hranolkách, bubble wafflích, francouzských palačinkách, domácích dortících,
belgických pralinkách, české poctivé zmrzlině, kávě z rodinné pražírny, pivních speciálech, českých
vínech, bio limonádách i spoustě dalšího.
Organizační přípravy se samozřejmě neobešly bez přísnějších hygienických podmínek. Na toaletách
i veřejných místech byly umístěny stojany s dezinfekčními gely. U řady stánků byly k dispozici
jednorázové rukavice. Návštěvníci byli nabádáni k dodržování rozestupů a dodržování základní
hygieny.
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„To, že má seriál Slunečná úspěch jsme věděli, ovšem netušili jsme, že dorazí tolik nadšenců. Chtěli
bychom tak poděkovat všem návštěvníkům, kteří, i přes současnou nelehkou situaci, přišli a
podpořili tak rozjezd letošních akcí na výstavišti. Věříme, že když se nám podařila tato akce, bude i
průběh podzimní Zahrady Čech (11.9.-19.9.2020) při dodržování všech potřebných opatření
bezproblémový“ doplnila na závěr obchodní, marketingová a provozní ředitelka Michaela Mokrá.
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