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TISKOVÁ ZPRÁVA 

13-03-2023 

 

PŘÍPRAVY NA TRŽNICI ZAHRADY ČECH JSOU V PLNÉM PROUDU 
 

Výstaviště Zahrada Čech se připravuje na letošní sezónu výstavnictví velkolepě. 

Čeká nás 35. ročník jarní Tržnice Zahrada Čech. 

Tradiční jarní Tržnice Zahrady Čech věnována zahrádkářům, chalupářům a 

kutilům odstartuje jarní sezónu výstavnictví v Litoměřicích ve středu 5. dubna. Výstava, 

která potrvá do neděle 9. dubna, ukáže návštěvníkům, že starost o zahradu nemusí být 

dřina. 

Letošní Tržnice Zahrady Čech vychází na dobu konání velikonočních svátků. 

Návštěvníci tak budou mít možnost nakoupit si jarní dekoraci do bytu či na zahrádku 

právě na Zahradě Čech. Zejména hlavní expozice pavilónu A bude inspirována jarem a 

Velikonocemi. Těšit se návštěvníci mohou na řemeslné velikonoční výrobky, proutěné 

zboží, jarní dekorace, velikonoční perníčky, věnce nebo košíky.  

Na výstavě mohou návštěvníci očekávat široký sortiment zboží, který se 

zaměřuje na zahradničení. Výstava nabízí různé druhy květin, cibulovin a sadby, které 

jsou ideální pro období jara. Dále zde najdete zahradní nářadí a techniku, které jsou 

nezbytné pro údržbu a vývoj zahrady. Zajímavou nabídkou jsou zahradní nábytek a 

dekorace, které dodají vaší zahradě šmrnc. Tato výstava je oblíbenou akcí zahrádkářů a 

milovníků přírody, kteří se sem na výstaviště Zahrada Čech rádi sjíždějí z celé republiky. 

Tato výstava se koná v pěti dnech, a to od 5. 4. 2023 do 9. 4. 2023, každý den od 

9 do 17 hodin. Během této doby budou mít návštěvníci možnost prohlédnout si širokou 

nabídku produktů, poradit se s odborníky a získat inspiraci pro svou zahradu. Vstupné 

na výstavu je velmi příznivé. Předprodej vstupenek za zvýhodněnou cenu právě běží. Pro 

mailto:sekretarka@mkz-ltm.cz
http://www.mkz-ltm.cz/


                                                                                                                            
 

MKZ v Litoměřicích doručovací adresa Zapsaná v ŽR  IČ 44557141   
Na Valech 2028  Tyršovo nám. 68  MÚ Litoměřice  DIČ CZ44557141          
412 01 Litoměřice 412 01 Litoměřice pod č. 0076472/08 BÚ 2108379832/2700      

 
t.   416732805     e.  sekretarka@mkz-ltm.cz w.  www.mkz-ltm.cz 

návštěvníky je navíc k dispozici bohatý kulturní program. Potěší Kamila Nývltová, Tereza 

Mátlová nebo Heidi Janků. 

Provázet jarní tržnicí bude zkušený moderátor Českého rozhlasu Zdeněk Lukesle. 

V pátek od 10:00 vystoupí kapela 4 TETY, od 13:00 proběhne slavnostní zahájení 

výstavní sezóny v Litoměřicích a následně od 13:15 vystoupí Karel Kahovec. Těšit se 

můžete na vědomostní zahradnické soutěže o zajímavé ceny a zejména na vystoupení 

Kamily Nývltové. 

V sobotu se budeme věnovat oslavám 70 let výročí Vinšovanky. Od 10:00 

proběhnou slavnosti s Vinšovankou, od 13:00 pak vystoupí Tereza Mátlová. Do 

programu budou i v tento den zařazeny soutěže o zajímavé ceny. V neděli Vás od 10:00 

bude bavit kapela Grand Band a ve 13:00 vystoupí Heidi Janků. 

Úplnou novinkou letošního ročníku je na každý den jiný doprovodný program 

workshopů a dílniček s velikonoční tématikou.  Semináře určené dospělým i dětem naučí 

například jak pracovat s květinami, které lze využít do jarních vazeb. Další den se bude 

pracovat s různými větvemi jako je vrbové proutí, trnka, olše, jabloně, hrušně, rybízy. 

Věnce se budou dekorovat do různých stylů. Účastník se naučí rozpoznávat druhy 

stromů podle stylu dřeva, naučí se, které je měkké dřevo, které naopak tvrdší. Jaké je 

vhodné pro vazbu věnců a které nikoli. Tvořit se budou další velikonoční dekorace. 

Účastník semináře se seznámí se širokou paletou jarních cibulovin, zjistí, které se k sobě 

hodí, jak o ně pečovat a naučí se s nimi pracovat jako s dekoračním materiálem. Výrobek 

si následně účastník semináře může odnést domů. 

„Bez ohledu na to, jestli jsou velikonoční svátky, tak my pevně věříme, že návštěvníci 

dorazí, a užijí si velikonoční svátky právě u nás. Budou mít možnost nakoupit si řadu jarních 

dekorací, sazeniček, květin, prostě všeho, co na zahrádku patří,“ řekla Michaela Mokrá, 

ředitelka MKZ Litoměřice. Potvrdila také, že zájem o účast na výstavě ze strany 

vystavovatelů je obrovský. „Dokonce tu máme řadu nových vystavovatelů, kteří se nám 

hlásí.“  Navíc zdůraznila, že pokud si vstupenky na tržnici zakoupíte v těchto dnech, 

výrazně ušetříte. „Předprodej vstupenek už byl zahájen, vstupenky jsou k dispozici online 

mailto:sekretarka@mkz-ltm.cz
http://www.mkz-ltm.cz/


                                                                                                                            
 

MKZ v Litoměřicích doručovací adresa Zapsaná v ŽR  IČ 44557141   
Na Valech 2028  Tyršovo nám. 68  MÚ Litoměřice  DIČ CZ44557141          
412 01 Litoměřice 412 01 Litoměřice pod č. 0076472/08 BÚ 2108379832/2700      

 
t.   416732805     e.  sekretarka@mkz-ltm.cz w.  www.mkz-ltm.cz 

na webových stránkách www.mkz-ltm.cz.“ Městská kulturní zařízení se tak těší na 

společné oslavy Velikonoc v Litoměřicích! 

 

Zpracovala: Daniela Kekrtová 
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