Výstaviště Kroměříž úspěšně zakončilo výstavu Floria Jaro a již připravuje letní
a podzimní výstavy
Na výstavišti v Kroměříži skončil 42. ročník celostátní prodejní výstavy Floria Jaro s velkým
úspěchem. Tradiční květinovou výstavu si nenechalo ujít více než 70 tisíc návštěvníků.
Organizátoři letošní ročník opět rozdělili do dvou částí. První část proběhla od 27. dubna
do 1. května a nalákala návštěvníky zejména na krásnou expozici dvanácti naddimenzovaných
kytic pro slavné ženy české historie jako kněžna Libuše nebo Božena Němcová. Druhá část
výstavy Floria Jaro se uskutečnila od 5. do 8. května a expozice se proměnila v nádhernou
květinovou oslavu známých českých mužů jako Karla Kryla, Tomáše Garrigua Masaryka, či Jana
Pirka.
„Opravdu si vážíme takto vysoké návštěvnosti. Jsme rádi, že se u nás lidem líbí a že jich přijíždí
stále více. Spokojení návštěvníci jsou pro nás největší pochvala a zároveň nám dodávají elán
do dalších výstav. Práce na našich výstavách Floria Léto a Floria Podzim jsou již v plném proudu
a návštěvníci se mají opravdu na co těšit,“ uvedl manažer výstavy Vojtěch Zahradník.
Tradiční prodejní výstava Floria Léto nese motto „Kouzlo historie“ a proběhne
na kroměřížském výstavišti od 9. do 12. srpna 2018. Návštěvníky zaujme historická promenáda
v květech a organizátoři opět květinově vyzdobí kroměřížské kostely, kam budou mít lidé vstup
zdarma.
Podzimní výstavu Floria se v letošním roce organizátoři rozhodli rozdělit na dvě odlišné části.
Výstava Floria Podzim – „Bonsaj“ se uskuteční od 27. do 30. září 2018 a mimo klasický prodejní
sortiment pro dům i zahradu se zaměří na již tradiční výstavu nádherných bonsají a kamenů
suiseki.
Floria Podzim – „Dušičky“ proběhne o víkendu 13. až 14. října 2018 a návštěvníci uvidí unikátní
expozici „Dušičky v květech“, která se bude věnovat umění se rozloučit. Na návštěvníky bude
čekat výzdoba a služby spojené se smutečním obřadem při loučení se zesnulými.
Mimo to bude Floria Podzim – „Dušičky“ patřit i všem zahrádkářům a zahradníkům, kteří ocení
expozici tradičního ovoce a zeleniny i klasický prodejní sortiment.

