
Hlavní mediální partner:

V lůně přV lůně přírodyírody
14. 5. – 18. 5. 

2014

Zámek Děčín

4433..ročníkročník

Důležité kontaktyPartneři a sponzoři

Hlavní organizátor:
(přihlášky k soutěži, ubytování, podrobný program)
Střední škola zahradnická a zemědělská 

A. E. Komerse, Děčín – Libverda, příspěvková organizace
Českolipská 123, 405 02 Děčín 27 

Kontaktní osoba:
Ing. Olga Foj  ková 

Mobil: +420 604 935 694
Tel.: +420 412 524 692

E-mail: foj  kovao@seznam.cz 
    

Vyhlašovatel:
Svaz kvě  nářů a fl oristů ČR

Wolkerova 17, 771 11 Olomouc 
Tomáš Svoboda 

Mobil: +420 777 182 381
Tel: +420 585 726 290

E-mail: svaz.skf@seznam.cz
   

Propozice a systém hodnocení:
ZF MENDELU

Val  cká 337, 691 44 Lednice na Moravě 
Ing. Jiří Mar  nek, Ph.D.

E-mail: mar  nek.zf@gmail.com

Akce probíhá pod záštitou 
ministra zemědělství Mariana Jurečky

hejtmana Ústeckého kraje Oldřicha Bubeníčka
fi nské velvyslankyně J. E. Päivi Hiltunen-Toivio

www.decinska-kotva.cz
Facebook: Mistrovství fl oristů ČR – Děčínská kotva

www.svazkvetinaruafl oristu.cz
www.libverdadc.cz

VELVYSLANECTVÍ FINSKA
PRAHA

VELVYSLANECTVÍ FINSKA
PRAHA



Termín soutěže: 14.–15. 5. 2014
Termín výstavy: 16.–18. 5. 2014

Vyhlašovatel:  Svaz kvě  nářů a fl oristů ČR, Olomouc
Střední škola zahradnická a zemědělská A. E. Komerse, 
Děčín – Libverda

Místo konání: Zámek Děčín

Kategorie:  JUNIOR
Studen   středních zahradnických škol a učilišť 
bez omezení věku
(na vlastní žádost mohou soutěžit v kategorii seniorů)

 SENIOR
profesionální fl oristé, zaměstnanci zahradnických fi rem 
a kvě  nových prodejen, studen   vysokých škol, studen   se 
speciálním zahradnickým vzděláním
(studen   VŠ mohou podat žádost organizátorovi o zařazení do kategorie 

JUNIOR, žádost bude posouzena organizátorem) 

Termín uzávěrky pro soutěžící: 19. dubna 2014

HODNOCENÍ SOUTĚŽNÍCH PRACÍ
Hodnocení soutěžních prací proběhne podle stobodového hodno  cího systému 
Evropské federace profesionálních fl oris  ckých asociací FLORINT. Hlavní 
hodno  cí 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. 

ORGANIZAČNÍ POKYNY
Celá soutěž bude probíhat v jižním křídle zámku a na vybrané ploše 
v exteriéru – terasy pod oranžérií (JUNIOR a SENIOR).
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.

14. května 2014 – středa
10:30–12:10  Letní slunovrat – vypichovaný věnec

12:30–14:00  Buď připraven! – tajná disciplína

15:30–17:30  Louka v dlani – svatební ky  ce

15. května 2014 – čtvrtek
9:30–12:00   Rozkvetlá zákou   – sesazovaná

 kompozice do exteriéru

14:00–15:00  Odborný program – diskuse s porotou

15:30–16:30   Floris  cká show fi nské fl oristky
  Niina Minkkinen-Westerlund
  Trendy ve skandinávské fl oris  ce

18:00–01:00   Galavečer – slavnostní vyhlášení 
výsledků, kulturní program

  Exkluzivní hosté Marcela Březinová 
  a Vlas  mil Harapes
  Slovem provází Ála Tichá a Pavel Hruška

UBYTOVÁNÍ
Ubytování zajis   soutěžícím Ing. Olga Foj  ková. Soutěžící mají standardní 
ubytování po dobu soutěže zdarma, asisten   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.

Program a propozice pro rok 2014
43. ročník – V lůně přírody Program mistrovství Niina Minkkinen-Westerlund

Niina se narodila v roce 1972 v malé vesnici ve 
středním Finsku. Jako svůj studijní obor si zvolila 
zahradnictví, který jí umožnil pracovat vlastníma 
rukama a vyjádřit svou krea  vitu.
Po úspěšném absolvování studií se začala zajímat 
o práci fl oristky, která ji nadchla, a postupně 
pracovala pro několik kvě  nářství. Během let 
prohlubovala Niina své vzdělání v kvě  novém 
designu a v roce 1997 získala odbornou 
kvalifi kaci ve fl oris  ce (Florist Exam). V roce 2006 
potom získala odbornou způsobilost ve fl oris  ce 
(Master Exam) v Oulu na Akademii přírodních 
zdrojů, katedře zahradnictví. Během studií 
dosáhla také učitelského a pedagogického oprávnění a v současné době 
vyučuje kvě  nový design a znalost produktu. Niina je také oprávněna 
vykonávat funkci rozhodčí při fl oris  ckých soutěžích. Právě v Děčíně 
zasedne i jako jedna z hodno  telů.

Soutěže
V roce 2001 se stala fi nskou šampionkou (obdoba českého  tulu Mistr fl orista)
2009 6. místo na soutěži Helsinki open
2010 vítězka fi nské soutěže Tampere fl ower open
2010 opět obhájila vítězství jako fi nská šampionka
2010 3. místo v soutěži Mezinárodní designér roku 2010 časopisu Fusion 
Flowers Magazine
2011 2. místo na evropském mistrovství profesionálních fl oristů Europa 
Cup 2011 v Havířově

90. výročí skau  ngu v Děčíně 
První zmínka o skau  ngu v Děčíně byla nalezena v Podmokelské 
kronice u roku 1924. Podle dochovaných informací byla činnost spolku 
přerušována. Přesto se podařilo ideu zachovat až do roku 1938, kdy byla 
smetena poli  ckými událostmi.
V červnu roku 1945 vznikly dva chlapecké, jeden dívčí a oddíl vodních 
skautů. Koncem roku vznikl název střediska Úsvit. Po degradaci všech 
hodnot v uplynulé válce se skau  ng stal nosnou ideou hlavně mladé 
generace. Děčínské středisko čítalo kolem roku 1947 přes 400 členů. 
A přišla další rána. Další zákaz činnos  …
Přes po  že, které přinesla doba totality, plápolal plamínek skau  ngu ve 
spoustě srdcí. V roce 1968 začínali skau   zase od nuly. 28. října hořelo 
v Děčíně několik vater a skládaly se skautské sliby. V roce 1969 se na truc 
poli  ckým poměrům skautské hnu   stále rozrůstalo. Konaly se vzdělávací 
kurzy, skautské závody – Svojsíkův závod a závod vlčat a světlušek. O rok 
později se nad skau  ngem opět stáhla mračna. I přesto některé oddíly 
pokračovaly dál ilegálně, pololegálně, ale skautskými metodami až do 
nového úsvitu v roce 1989.
Od té doby jsme uspořádali několik desítek táborů, naše dě   vyhrály 
celostátní kola skautských závodů. Měli jsme tu čest jedno celostátní kolo 
pořádat. Jedno děčínské středisko se rozrostlo ve střediska dvě a v roce 
2012 vstali z popela vodní skau  .
Skau  ng má v Děčíně pevné a zdravé kořeny a bude vždy součás   
společenského života v našem městě.


