Program a propozice pro rok 2018
47. ročník – „Jedno století”
Mistrovství floristů ČR – Děčínská kotva je zařazena do programu Rodinného
stříbra Ústeckého kraje a probíhá v rámci Děčínských slavností.

Letošní ročník soutěže bude probíhat v prostorách Zámku Děčín.

TERMÍN SOUTĚŽE: 16. – 20. 5. 2018
Termín galavečera:
Termín výstavy:
Místo konání:
Vyhlašovatelé:

17. 5. 2018 od 19:00
18. – 20. 5. 2018
Zámek Děčín
Svaz květinářů a floristů ČR, Olomouc
Střední škola zahradnická a zemědělská
Komerse, Děčín – Libverda

Antonína

Emanuela

Kategorie:
JUNIOR –

studenti středních zahradnických škol a učilišť bez omezení věku
(na vlastní žádost mohou soutěžit v kategorii seniorů).

SENIOR –

profesionální floristé, zaměstnanci zahradnických firem a květinových
prodejen, studenti vysokých škol, studenti se speciálním zahradnickým
vzděláním (studenti VŠ mohou podat žádost organizátorovi o zařazení
do kategorie JUNIOR, žádost bude posouzena organizátorem).

Termín uzávěrky pro soutěžící: 30. 3. 2018
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VÍTĚZSTVÍ V KATEGORII JUNIOR A SENIOR
Vítězem jednotlivých kategorií se stanou soutěžící s nejvyšším celkovým počtem
získaných bodů v soutěži, a to bez ohledu na státní příslušnost, a všechna ocenění
spojená s vítězstvím jsou jim bezvýhradně určena.

TITUL MISTR FLORISTA ČESKÉ REPUBLIKY
V KATEGORII JUNIOR A SENIOR
Titul Mistr florista České republiky v jednotlivých kategoriích získá český státní příslušník
s nejvyšším počtem bodů získaných v soutěži

PODMÍNKY NOMINACE NA MEZINÁRODNÍ
FLORISTICKÉ SOUTĚŽE VYHLAŠOVANÉ
ORGANIZACÍ FLORINT
Podmínky pro nominaci na mezinárodní soutěže vyhlašované organizací Florint
pro konkrétní ročník Děčínské kotvy najdete na webových stránkách SKF ČR
www.svazkvetinaruafloristu.cz ve složce Dokumenty. Pravidlům prosím věnujte
pozornost vždy před konkrétním ročníkem Děčínské kotvy. SKF ČR si vyhrazuje
právo tyto podmínky v případě potřeby měnit a mohou se pro jednotlivé ročníky
Děčínské kotvy lišit.
Nominace na EUROPA CUP či EUROFLEURS schvaluje valná hromada SKF ČR na
návrh jeho předsednictva.
Na nominaci do mezinárodní floristické soutěže pramenící z Mistrovství floristů
ČR neexistuje právní nárok.

INOVACE - soutěž
Utvořte celkové aranžmá nebo jeho důležitý prvek tak, aby obsahoval/o floristickou
inovaci.
Vysvětlení: V každé soutěži jsou účastníci vyzýváni, aby vytvořili něco nového a zvláštního,
aby předvedli nový postup, nebo vymysleli nové metody, které jim pomohou soutěž vyhrát.
Úkolem je vytvořit pro jakoukoliv disciplínu prvek či techniku, které jsou něčím inovativní.
Tento inovativní aspekt je vhodné krátce vysvětlit na jednom listu A4. JURY jej bude
posuzovat samostatně. Nejvíce inovativní práce pro rok 2018 bude vyhlášena a oceněna při
slavnostním galavečeru.

HODNOCENÍ SOUTĚŽNÍCH PRACÍ
Hodnocení soutěžních prací proběhne dle stobodového hodnoticího systému Evropské
federace profesionálních floristických asociací FLORINT. Hlavní hodnoticí porota – jury
(zvlášť pro kategorii junior a senior) bude doplněna i o kontrolní technickou komisi, která
bude kontrolovat dodržování propozic a bude sledovat práci soutěžících v obou
kategoriích. Soutěžící budou seznámeni se členy jury i technické komise na začátku
prvního soutěžního dne. Členové technické komise budou sledovat činnost soutěžících
v průběhu obou soutěžních dnů, a to nejen v přípravném čase jednotlivých disciplín.
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PROGRAM SOUTĚŽE
Středa – 16. května 2018
07:00–09:30
10:00–10:30

10:30–12:30

12:30–12:45

Prezence soutěžících
Oficiální zahájení prvního dne soutěže, přivítání soutěžících organizátory a
partnery soutěže Děčínská kotva
Úkol č. 1: „KABELKA PANÍ RADOVÉ“ – květinová
120 min. celkem
kabelka
Přípravné práce (30 minut) s možností využití
vlastního asistenta, v 11:00 musí asistent opustit
10:30–11:00
soutěžní prostor. Od 10:50 bude probíhat finální
kontrola připravenosti soutěžícího technickou komisí
před vlastní soutěží.
Vlastní soutěžní disciplína (90 minut)
11:00–12:30
Přestávka
60 min. celkem

Úkol č. 2: ,,KYTICE PRO MARTU“ – vázaná kytice

12:45–13:45

Bez přípravného času. Soutěžící zaujme své soutěžní
stanoviště a na celý úkol je vyhrazeno 60 minut.

12:45–13:45
13:45–15:00
15:00–16:30
16:30–18:00
od 18:00

Přestávka na oběd
90 min. celkem
Úkol č. 3: ,,RETRO BUDOUCNOSTI“ – překvapení
Bez přípravného času. Soutěžící zaujme své soutěžní
15:00–16:30
stanoviště a na celý úkol je vyhrazeno 90 minut.
Úklid soutěžního prostoru, ošetření a příprava květin na poslední disciplínu
druhého dne soutěže atd.
Ukončení 1. soutěžního dne.
Volný program floristů a hostů

Čtvrtek – 17. května 2018
09:00

09:30–12:00

Zahájení druhého dne soutěže
150 min. celkem Úkol č. 4: „SAMETOVÁ“ - autocorso
Přípravné práce (30 minut) s možností využití vlastního
asistenta, v 10:00 musí asistent opustit soutěžní prostor.
09:30-10:00
Od 9:50 bude probíhat finální kontrola připravenosti
soutěžícího technickou komisí před vlastní soutěží.
Vlastní soutěžní disciplína (120 minut)
10:00–12:00

12:00–14:00

Ukončení soutěže, úklid materiálu, oběd

14:00–16:00
19:00–01:00

Odborná diskuze floristů s porotou
Galavečer – slavnostní vyhlašování výsledků hlavní soutěže, kulturní
program

Organizátoři si vyhrazují právo na změnu programu Mistrovství floristů ČR Děčínská kotva
v závislosti na aktuálních okolnostech. Detailní charakteristika jednotlivých soutěžních úkolů
je rozpracována v části Propozice hlavní soutěže.
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PROPOZICE HLAVNÍ SOUTĚŽE
Úkol č. 1: „Kabelka paní radové“
Termín
Soutěžní čas
Téma
Typ práce
Popis úkolu
Tvar/velikost
Technika

Požadavky

Materiály

Přípravné
práce

Pracovní
místo/výstavní
prostor

16. 5. 2018, 10:30–12:30 hodin (JUNIOR + SENIOR)
120 minut včetně přípravného času
První republika
Květinová kabelka
Soutěžící musí vytvořit funkční (nositelnou) květinovou kabelku, která
bude vystihovat téma.
Podle uvážení floristy.
Libovolná
Floristické dílo musí vystihovat období První republiky.
Floristické dílo musí být samostojné/samonosné a nesmí žádným
způsobem poškodit oděv nositelky. Doba trvanlivosti dekorace musí být
minimálně 24 hodin.
Soutěžící v kategorii JUNIOR a SENIOR může mít předem připravené
libovolné části konstrukce dle vlastní fantazie a kompozičního záměru.
V obou kategoriích však musí soutěžící předvést minimálně 50 %
floristické činnosti v rámci přípravného a soutěžního času.
Veškerý rostlinný, technický a dekorační materiál si zabezpečí soutěžící
sám dle vlastního výběru. Konstrukce kabelky může být vytvořena
z libovolného materiálu, tedy i rostlinného.
10:30–11:00 (30 minut) čas na přípravné práce s možností využití
vlastního asistenta. Čas je možné využít na ošetření a přípravu
rostlinného materiálu a vytváření konstrukcí. V 11:00 si soutěžící připraví
veškerý materiál a případné konstrukce pro kontrolu technickou komisí.
V 11:00 asistent opustí soutěžní prostor.
Soutěžící bude pracovat na místě přiděleném organizátorem soutěže.
Přívod elektrické energie bude zajištěn. Používání otevřeného ohně.
(čajové svíčky) bude dovoleno pouze v bezpečném obalu (sklenička).
Soutěžící musí adekvátním způsobem zajistit, aby nedošlo k zamokření či
poškození podlahy vodou nejen při vlastním aranžování, ale i při jeho
finální prezentaci a údržbě.
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Úkol č. 2: „Kytice pro Martu“
Termín
Soutěžní čas
Téma
Typ práce
Popis úkolu
Tvar/velikost
Technika

Požadavky

Materiály
Přípravné
práce
Pracovní
místo/výstavní
prostor

16. 5. 2018, 12:45–13:45 hodin (JUNIOR + SENIOR)
60 minut bez přípravného času
Český disent
Vázaná kytice
Soutěžící vytvoří volně vázanou kytici libovolné formy a stylu, která bude
poděkováním odvážným ženám období českého disentu.
Libovolná.
Vázáním.
Soutěžící může využít předem připravenou libovolnou konstrukci,
minimálně 50% floristické činnosti však musí předvést v rámci
soutěžního času. Konstrukce nesmí dominovat konečné podobě
soutěžní práce. Příprava řezaných rostlin do kytice je omezena pouze na
jejich základní přípravu, tj. očištění stonku od přebytečných listů a
poškozených částí, seříznutí a vložení do nádoby s vodou. Soutěžící si
sám zabezpečí vázu, která bude součástí hodnocení. Trvanlivost kytice
musí být 4 dny.
Všechen rostlinný, technický a dekorační materiál si zabezpečí soutěžící.
Bez přípravného času. Soutěžící zaujme své soutěžní stanoviště a na
celý úkol je vyhrazeno 60 minut.
Soutěžící bude pracovat na místě přiděleném organizátorem soutěže.
Přívod elektrické energie bude zajištěn. Používání otevřeného ohně
(čajové svíčky) bude dovoleno pouze v bezpečném obalu (sklenička).
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Úkol č. 3: „RETRO BUDOUCNOSTI“
Termín
Soutěžní čas
Téma
Typ práce

Tvar/velikost

16. 5. 2018, 15:00–16:30 hodin (JUNIOR + SENIOR)
90 minut bez přípravného času.
Vyplyne ze zadání.
Tajná práce
Úkol bude podrobně specifikován na začátku této disciplíny, společně
s předáním materiálu.
Vyplyne ze zadání.

Technika

Vyplyne ze zadání.

Požadavky

Zpracovat dodaný materiál podle pokynů v zadání.
Organizátor poskytne soutěžícímu veškerý soutěžní materiál.
Seznam materiálu bude k dispozici před začátkem soutěžního úkolu.
Dodaný materiál bude nutné zpracovat dle pokynů organizátora.
Při zpracování dodaného materiálu je povoleno použít níže uvedené
vlastní nářadí: zahradnické nůžky a nůž, pistoli na tavné lepení a
náhradní náboje, kleště na drát špičaté, nůžky na papír a stuhy, klasické
kombinačky, kancelářskou děrovačku na papír a sešívačku se
sponkami. Z technických materiálů jsou povoleny: oboustranná lepící
páska, průhledná izolepa, voděodolná lepící páska (OASIS waterproof
tape), lepidlo na papír, černý drát na špulce, papírový drátek v návinu
přírodní barvy, špendlíky bez ozdobné hlavičky, elektrikářské stahovací
pásky a sekaný drát zelený.
Bez přípravného času. Soutěžící zaujme své soutěžní stanoviště a na
celý úkol je vyhrazeno 90 minut. Materiál a jeho kompletní seznam bude
k dispozici těsně před začátkem soutěžního úkolu. V průběhu prvních 10
minut může soutěžící nahlásit chybějící nebo poškozený materiál a
požádat o jeho výměnu.

Popis úkolu

Materiály

Přípravné
práce

Pracovní místo
/výstavní
prostor

Soutěžící bude pracovat na místě přiděleném organizátorem soutěže.
Přívod elektrické energie nebude zajištěn. Používání otevřeného ohně
(čajové svíčky) bude dovoleno pouze v bezpečném obalu (sklenička).
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Úkol č. 4: „Sametová“
Termín

17. 5. 2018, 9:30–12:00 hodin (JUNIOR + SENIOR)

Soutěžní čas

150 minut včetně přípravného času.

Téma

Sametová revoluce.
JUNIOR – Přízdoba jednostopého vozidla.
SENIOR – Autocorso
JUNIOR – Květinova přízdoba jednostopého vozidla pro Sametovou.
SENIOR - Květinové autocorso pro Sametovou.
Podle tvaru a velikosti přiděleného vozidla.

Typ práce
Popis úkolu
Tvar/velikost
Technika

Požadavky

Materiály

Přípravné
práce

Pracovní
místo/
výstavní
prostor

Libovolná
JUNIOR/SENIOR – soutěžící může mít předem připravenou libovolnou
konstrukci, minimálně 50 % floristické činnosti však musí předvést v
rámci přípravného a soutěžního času. V aranžmá musí být více než 50 %
rostlinného materiálu. Květiny mohou být do aranžmá zapracovány až
v rámci soutěžního času. Výsledná aranžmá musí být umístěna na
přidělených (losem určených) vozech, musí být k němu připevněná, musí
být zachována základní funkčnost vozu (schopnost jízdy a bezproblémový
výhled pro řidiče) a nesmí žádným způsobem poškodit svůj podklad.
Fixace autocorsa je povolena jen na přístupná místa, bez používání
konstrukce vozidla (přivírání do okýnek, přivazování pod kapotu, nebo na
rám vozidla a podobně). Pro fixaci autocorsa smí být využity pouze
bezpečné materiály a technologie, které v žádném případě nepoškodí
povrch vozidla. Doporučené techniky jsou: přísavky a adhezivní folie.
Floristické dílo nesmí obsahovat kovové materiály dekoračního ani
technického charakteru. Použití kovového materiálu, nebo materiálu
ohrožující vozidlo poškozením, bude považováno za hrubé porušení
předpisů.
Floristické dílo musí být vytvořeno pro pomalou jízdu vozidla.
Veškerý rostlinný, technický a další doplňkový i dekorační materiál si
zajišťuje soutěžící sám.
Vozidlo pro tuto disciplínu zajišťuje organizátor. Jednotlivé vozy budou
soutěžícímu určeny losem. Losování proběhne po uzávěrce přihlášek za
přítomnosti zástupce floristické sekce předsednictva SKF ČR, ředitelky
soutěže a zástupce mediálního partnera časopisu Floristika.
9:30–10:00 (30 minut) čas na přípravné práce za pomoci asistenta. Čas
je možné využít na očištění a technickou přípravu rostlinného materiálu a
dekoračního materiálu (navazování, vyztužování apod.). Je částečně
dovolena práce na kompozici, tj. výroba jednotlivých komponentů z
rostlin a dekoračního materiálu (např. výroba snopků, svazečků výhonů a
větviček, části konstrukcí doplněných dekoračním materiálem atd.), které
budou zapracovány do aranžmá až v rámci soutěžního času. V 9:50 si
soutěžící připraví veškerý materiál a případné konstrukce pro kontrolu
technickou komisí. V 10:00 asistent opustí soutěžní prostor.
Soutěžící bude pracovat na místě přiděleném organizátorem soutěže.
Přívod elektrické energie nebude umožněn. Květinové aranžmá nesmí nijak
poškodit svůj podklad.
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TECHNICKÉ INFORMACE
Pomocníci/Asistenti
Soutěžící si mohou přizvat jednoho vlastního asistenta, který jim pomůže během
času určeného k přípravě. Pomocníkem soutěžícího studenta však nesmí být učitel.
Asistenti mají povoleno podílet se pouze na přípravě nebo na pracích souvisejících se
soutěží v době vyznačené v programu jako čas na přípravu. V předem určeném čase musí
opustit soutěžní prostor. Asistentům je zakázáno jakýmkoli způsobem během soutěžení
soutěžícím pomáhat, např. nemohou soutěžícímu radit nebo připravovat jinou disciplínu.
Kontakt mezi soutěžícími a jejich asistenty je během soutěžního času přísně zakázán.
Soutěžící má možnost zažádat organizátora o přidělení asistenta z řad studentů. Tuto žádost
je nutno podat předem, a to zasláním požadavku na adresu: fojtikovao@seznam.cz

Systém hodnocení
Soutěžní práce budou hodnoceny hlavní porotou (jury) a technickou komisí. Jury
hodnotí soutěžní práce z floristického hlediska podle mezinárodního stobodového systému
zavedeného organizací FLORINT, nezohledňuje při tom, zda soutěžící dodrželi stanovená
kritéria, např. předepsané rozměry apod. Technická komise pak kontroluje dodržování
předepsaných pravidel a uděluje trestné body v případě porušení propozic. To v praxi
znamená, že technická komise určí, do jaké míry byl konečný výsledek daným nesplněním
ovlivněn. Tento faktor je udán v procentech. Výsledná procentuální hodnota bude odečtena
od celkového hodnocení disciplíny.

Rozdělení bodů
NÁPAD
 originalita, jedinečnost/kreativita
 zpracování daného zadání/úkolu/tématu
 výběr materiálu/použití zvolených materiálů
 využití časového limitu a dokončenost práce
BARVY
 zastoupení různých barev/dominance použitých barev
 vyjádření nápadu barvami
 barevná kompozice (kontrast, soulad jednotlivých barev, barevné odstíny atd.)
 rozložení barev
KOMPOZICE
 celkový dojem (tvar, forma, rozměry, vizuální rovnováha)
 styl
 zvolené a převládající materiály a jejich použití (forma, textura, struktura,
kontrasty, rytmus, pohyb, intenzita, linie, směr)
 respektování vlastností materiálu
TECHNIKA
 čistota
 vhodnost zvolené techniky
 stabilita práce
 fyzická rovnováha práce
 možnost doplnění vody (u konkrétních případů)
 technická náročnost/míra technické obtížnosti
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Porušení předpisů:
Dojde-li k prohřešku proti pravidlům nebo k porušení předpisů, rozhoduje o situaci
technická komise, která může penalizovat soutěžní práce nesplňující stanovené rozměry,
postup práce nebo jiné parametry vymezené v těchto předpisech, ale také v případech, kdy
soutěžící nesplní předepsané časové limity.
V případě hrubého porušení předpisů mohou být soutěžící diskvalifikováni a
vyloučeni ze soutěže.
Při hodnocení porušení předpisů se technická komise v případě nejasnosti řídí českou verzí
soutěžních propozic.
Při navážení materiálu pro soutěž na soutěžní místo je jediným úkonem, který je
povolený ve vztahu k rostlinnému materiálu, nezbytné zaříznutí stonků rostlin a
vložení do nádob s vodou. Jakákoli další úprava rostlinného materiálu před začátkem
vlastní soutěže jako například odlisťování celých stonků, zakracování na finální délku,
která bude součástí kompozičního záměru, nebo vypichování rostlinného materiálu do
aranžovací hmoty, která bude následně použita v soutěžní práci, je zakázáno. Pro tyto
úpravy je určen přípravný čas k disciplínám. Porušení tohoto pravidla bude
sankcionováno technickou komisí prostřednictvím trestných bodů.

Trestné body
Za některé přestupky je stanovena penalizace:
Soutěžící nedodrží předepsané propozice:
20–50 % z celkového počtu bodů za úkol
Soutěžící nedodrží daný časový limit:
5 % z celkového počtu bodů za úkol
Soutěžící pokračuje v práci i přes upozornění technickou komisí:
20 % z celkového počtu bodů za úkol
Komunikace mezi soutěžícím a jakoukoliv další osobou (kromě technické komise, dozorčí
komise a ostatníchi soutěžících) v průběhu soutěže:
5 % z celkového počtu bodů za úkol
Soutěžící pokračuje v komunikaci i přes upozornění technickou komisí:
20 % z celkového počtu bodů za úkol
Soutěžní práce neodpovídá velikostním limitům:
5–10 % z celkového počtu bodů za úkol
Soutěžící používá nepřípustné materiály:
5–10 % z celkového počtu bodů za úkol
Soutěžící používá nepřípustné způsoby práce:
5–10 % z celkového počtu bodů za úkol
Pokud práce nesplňuje následující kritéria:
Soutěžící může mít předem připravenou libovolnou konstrukci, minimálně 50 % floristické
činnosti musí však předvést v rámci soutěžního času:
5–10 % z celkového počtu bodů za úkol
Součásti kompozice (jako podpůrné části) připravené soutěžícím předem (!!!) nesmějí nikdy
dominovat konečné verzi soutěžní práce:
5–10 % z celkového počtu bodů za úkol
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OBECNÉ INFORMACE
Další obecně platné informace k řešeným soutěžním úkolům lze nalézt
v učebnici Floristika 1, 2 nebo v knize Floristika (vydavatelství Profi Press s. r. o. 2011).

OTÁZKY A ODPOVĚDI
Případné dotazy ohledně propozic podávejte písemně na adresu dilna@henridesign.cz
(Klára Franc Vavříková), kde budou dotazy shromažďovány a bude na ně odpovídáno
formou e-mailů v pravidelných cyklech. Otázky a odpovědi budou zasílány všem přihlášeným
do soutěže.
Otázky a odpovědi jsou vzhledem ke své vysvětlující a upřesňující povaze nedílnou
součástí propozic a při hodnocení soutěžních prací z nich vychází JURY i technická
komise. Je proto v zájmu soutěžících poslat přihlášku do soutěže co nejdřív, budou
tak mít k dispozici znění otázek a odpovědí v dostatečném předstihu.

ORGANIZAČNÍ POKYNY
Celá soutěž bude probíhat v jižním křídle zámku a v Jižních zahradách
SENIOR).

(JUNIOR a

Automobily mohou zajet na Dlouhou jízdu a hlavní nádvoří zámku, a to pouze za účelem
vyložení a naložení materiálů. Pozor, vjezd na hlavní nádvoří je omezen: výška 2,5 m, šířka
kol 2,35 m, šířka zrcátek 2,5 m. Parkovat lze poté bezplatně u rybníka pod zámkem nebo u
Zámecké sýpky po domluvě na kolejích.
Pro každého soutěžícího bude v soutěžním sále vymezen pracovní prostor 3,5 x 2 m. Část
tohoto prostoru (2 x 2 m) bude současně sloužit jako výstavní. Soutěžící se smí prezentovat
pouze na přiděleném místě v rámci soutěžního sálu.
Soutěžící musí dávat pozor na znečištění a znehodnocení podlahových krytin,
nalévání a vylévání vody, popř. barvení, přizpůsobit stojany (jejich váhu a manipulaci
s nimi) prostorám zámku tak, aby jakkoli nepoškodil podlahu či stěny.
Otevřený oheň (pouze čajová svíčka) musí být umístěn ve vyšší skleněné nádobě. Jiné
prostředky nejsou povoleny.
Pro plnění nádob vodou a namáčení hmoty OASIS bude připraven zdroj vody před
vstupem do zámku a následně i na jižních terasách.
Přívod elektrické energie v exteriéru zahrad nebude zajištěn. Vlastní centrálu nelze využít
z důvodu rušení návštěvníků zámeckých zahrad.
Po celou dobu soutěže bude k dispozici Zámecká restaurace v jižním křídle zámku a
kavárna Na cestě.
Všechny soutěžní práce musí být po výstavě v neděli 20. 5. 2018 od 17 hod. do 19 hod.,
nejpozději v pondělí 21. 5. 2018 do 12 hod. demontovány a odvezeny. Likvidace nebo
úschova prací organizátorem není zajištěna.
Je zakázáno požívat alkoholické nápoje v soutěžních prostorách.
Soutěžící nesmí používat během soutěžního času mobil a další komunikační techniku.
Soutěžícím není dovoleno prezentovat firmu, školu či organizaci (např. pomocí rollupů či
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bannerů) v průběhu konání soutěže. Po ukončení hodnocení je prezentace povolena a
soutěžící může ke svým pracím instalovat propagační materiály a nosiče.
Soutěžící nesmí v průběhu konání soutěže nosit žádné oděvy propagující školy, firmy nebo
organizace, za které soutěží.

UBYTOVÁNÍ
Ubytování zajistí soutěžícím Ing. Olga Fojtíková. Soutěžící mají standardní ubytování po
dobu soutěže zdarma, asistenti i doprovod si hradí ubytování sami. Pokud máte zájem o
zajištění ubytování pro doprovod, sdělte tuto skutečnost prostřednictvím přihlášky e-mailem
nebo telefonicky. Kromě počtu sdělte také jména a požadavky na ubytovací kvalitu.
Ubytování vám pomůžeme sehnat nebo sdělíme adresy a telefonní čísla ubytovacích
zařízení.

DŮLEŽITÉ KONTAKTY
Hlavní organizátor, přihlášky k soutěži, ubytování, podrobný
program:
ŘEDITELKA SOUTĚŽE:
Adresa:

Tel.:
E-mail:
WWW:
Facebook:

Střední škola zahradnická a zemědělská A. E. Komerse,
Děčín – Libverda
Českolipská 123, Děčín 27, 405 02
+420 412 524 692
fojtikovao@seznam.cz
www.decinska-kotva.cz
Mistrovství floristů ČR – Děčínská kotva

TAJEMNÍK SOUTĚŽE:
Adresa:
Tel.:
Email:
WWW:

Ing. Olga Fojtíková (mobil: +420 604 935 694)

Tomáš Svoboda (mobil: +420 777 182 381)

Svaz květinářů a floristů ČR
Wolkerova 17, Olomouc, 779 00
+420 777 182 381
svaz.skf@seznam.cz
www.svazkvetinaruafloristu.cz

Propozice a systém hodnocení, otázky a odpovědi:
Klára Franc Vavříková (mobil +420 604 109 318)
Adresa:
Email:

Henriho květinová dílna Sázava
U Remízu 384, 285 06 Sázava
dilna@henridesign.cz
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