Floristické vystoupení
předního českého floristy
Jaromíra Kokeše
Čtvrtek 12. května 2022 ve 14 hodin
Jaromír Kokeš je několikanásobný juniorský i seniorský
mistr České republiky ve floristice. Drží rekord v účasti
i úspěšnosti na Děčínské kotvě. V roce 2011 úspěšně
reprezentoval Českou republiku na evropském mistrovství
Europa Cup v Havířově. V současnosti působí jako florista
na volné noze a stále tvoří výjimečná díla s lehkostí
a umem mistra svého oboru. Přijďte nahlédnout pod ruce
jednoho z nejlepších floristů současnosti.
Cena 850 Kč, zdarma pro členy SKF ČR a ČZS

Důležité kontakty
SŠZaZe A. E. Komerse Děčín – Libverda (přihlášky, ubytování, stravování)
Ing. Olga Hlavacká Fojtíková, +420 604 935 694
Střední škola zahradnická a zemědělská A. E. Komerse Děčín –
Libverda, Českolipská 123, Děčín 27, 405 02,
hlavacka@libverdadc.cz, www.decinska-kotva.cz
Svaz květinářů a floristů ČR (propozice, program, PR)
Ing. Klára Franc Vavříková, +420 604 109 318
Svaz květinářů a floristů ČR, U Topíren 860/2, 170 00, Praha 7
dilna@henridesign.cz, www.svazkvetinaruafloristu.cz

ročník

51.

Návrat ke kořenům, tradicím,
osvědčeným přírodě blízkým technikám.
soutěž:
galavečer:
výstava:
místo konání:

11.–12. 5. 2022
12. 5. 2022 od 19 hodin
13.–15. 5. 2022
areál Zámku Děčín,
Dlouhá jízda 1254, Děčín

Podmínky nominace
Podmínky pro nominaci na mezinárodní soutěže vyhlašované
organizací Florint najdete na webových stránkách SKF ČR
www.svazkvetinaruafloristu.cz ve složce O nás, pod kategorií
Soutěže a podmínky. Pravidlům prosím věnujte pozornost
vždy před konkrétním ročníkem Děčínské kotvy. Nominace
na EUROPA CUP či EUROFLEURS schvaluje členská
schůze SKF ČR na návrh jeho předsednictva. Na nominaci
do mezinárodní floristické soutěže pramenící z Mistrovství
floristů ČR neexistuje právní nárok.

vyhlašovatelé:	
• Svaz květinářů a floristů ČR, z. s.
• Střední škola zahradnická a zemědělská
Antonína Emanuela Komerse, Děčín –
Libverda
• Český zahrádkářský svaz, z. s.

Kategorie
• žák

• junior

žáci základních škol bez omezení věku
s nominací z celostátního kola floristické
soutěže Českého zahrádkářského svazu.

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

• senior

• hobby

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).

 nline soutěž pro všechny. Propozice
o
pro kategorii HOBBY vyjdou online
na facebookové stránce Děčínská kotva –
Mistrovství floristů ČR, kde bude soutěž
v kategorii HOBBY probíhat.

Program soutěže
středa 11. 5. 2022

čtvrtek 12. 5. 2022

9:30
Zahájení soutěže
Kategorie Senior, Junior

9:30
Zahájení 2. soutěžního dne

10:00–16:30
Květinová nádoba – vkládaná nádoba
Svatební kytice pro nevěstu v kroji.
Tajná práce

pátek 13. 5. 2022
9:00–17:00
Výstava soutěžních prací

Vítězství
• v kategorii žák, junior a senior

• v kategorii hobby

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.

Vítězem kategorie se stane soutěžící
s nejvyšším celkovým počtem získaných bodů
v podobě lajků v soutěži, a to bez ohledu
na státní příslušnost, a všechna ocenění
spojená s vítězstvím jsou mu bezvýhradně
určena.

Titul Mistr florista
• v kategorii žák, junior a senior
Titul Mistr ve floristice České republiky v jednotlivých kategoriích získá český státní příslušník
s nejvyšším počtem bodů získaných v soutěži. Minimální celkový bodový zisk však musí být
300 bodů (75 % z maxima). Pokud této hranice nebude dosaženo, nebude titul Mistr udělen.

9:30–12:30
Kategorie Senior, Junior
Májka – prostorová dekorace
Kategorie Žák
Květinová nádoba
Folklór v kytici – vázaná kytice
14:00
seminář s Jarkem Kokešem
19:00–1:00
Galavečer (slavnostní vyhlašování výsledků
hlavní soutěže, kulturní program)

sobota 14. 5. 2022

neděle 15. 5. 2022

9:00–19:00
Výstava soutěžních prací

9:00–17:00
Výstava soutěžních prací

Výstava soutěžních prací je součástí Děčínských slavností
a Staročeských trhů májových. Organizátoři si vyhrazují právo
na změnu programu Mistrovství floristů ČR – Děčínská kotva
v závislosti na aktuálních okolnostech.
další info: www.decinska-kotva.cz
FB: Děčínská kotva Mistrovství floristů ČR

