Úspěšná Floria LÉTO okouzlila všechny smysly návštěvníků
Na kroměřížském výstavišti Floria v neděli 13. srpna skončil 41. ročník celostátní prodejní
výstavy Floria LÉTO 2017. Letní výstava byla zahájena ve čtvrtek 10. srpna hejtmanem Zlínského
kraje Jiřím Čunkem.
„Za úspěchem letošní výstavy Floria LÉTO, kterou navštívilo 20 tisíc návštěvníků z celé republiky,
ale i ze zahraničí, stojí především nápaditá expozice, téměř 150 vystavovatelů, bohatý doprovodný
program, ale také krásný moderní areál výstaviště s množstvím zeleně a kvalitním zázemím jak pro
návštěvníky, tak pro vystavovatele,“ zhodnotil ředitel výstaviště Vojtěch Zahradník.
Letošní ročník se nesl v duchu okouzlení všech lidských smyslů. Návštěvníci měli možnost potěšit
svůj zrak a zároveň čich – famózními aranžemi předních českých floristek – Jarmily a Petry
Pejpalových, které vyzdobily pavilon „B“ stovkami druhů řezaných květin vrcholného léta, bylinami a
mnoha dalšími rostlinami a plody ovoce a zeleniny. Sluch uspokojil nejen doprovodný hudební
program, ve kterém vystoupili, mimo jiné Mistříňanka, či Jakub Smolík, při jejichž vystoupení praskalo
hlediště ve švech. Zároveň pavilonem „B“ se nesly líbivé tóny romantického klavíru, které doplňovaly
„Zahradu smyslů“. Velký zájem projevili návštěvníci o prověření chuťových pohárků při ochutnávce
jedlých květů a výrobků Matějova pekařství v cukrárně stojící přímo v centru hlavní expozice. Hmat si
vyzkoušeli při absolvování speciální „Haptické stezky“, kde procházeli po nejrůznějších materiálech,
jako byly kamínky, stromová kůra, mech, šišky, tráva a další.
Opět i v letošním roce se výstava rozšířila i mimo areál výstaviště Floria, návštěvníci měli možnost
prohlédnout si napaditá květinová aranžmá, která vyzdobila kroměřížský kostel svatého Jana Křtitele
a barokní kapli Bolestné Panny Marie u sv. Mořice. O nádherná aranžmá se postaral team známé
uznávané floristky Ing. Marie Bittnerové. K těmto církevním skvostům byli návštěvníci přepraveni
zdarma mikrobusem přímo od areálu výstaviště, ale nejen to, přeprava byla zajištěna také těm, kteří
přijeli vlakem ČD na stanici Kroměříž. Návštěvníci tento bonus velmi ocenili a hojně využívali.
Zároveň byl hojně využíván i bonus v podobě možnosti návštěvy unikátního Dětského světa, kde
bylo pro návštěvníky výstavy připraveno kromě akčního zlevněného vstupné i množství nejrůznějších
atrakcí pro děti i pro dospělé.
„Ohlas návštěvníků a výsledek výstavy Floria LÉTO je pro nás jako organizátory a pořadatele do
budoucna motivující. Již nyní připravujeme další zajímavou expozici v rámci výstavy Floria PODZIM,
třešničkou na dortu bude exkluzivní výstava unikátních bonsají, která se bude konat 29. září – 1. října
2017. Těm, kteří kroměřížské výstaviště navštívili, děkujeme a těšíme se na Vaši další návštěvu,“
dodává ředitel výstaviště Vojtěch Zahradník.

