48. Mistrovství floristů českérepubliky
Ve dnech 15. a 16. května se na zámku v
Děčíněuskutečnil 48. ročníknejstarší a

nejvýznamnější floristické soutěže v
českérepublice, Mistrovství floristů ČR Děčínskákotva 2019' SoutěŽ byla
součástíměstských slavností a všechny
práce byly zpřístupněny veřejnosti v
následujících dvou dnech. Soutěž byla

zahzena do

mezinárodní akce Den

fascinace rostlin, ktený připadl letos na
18'května'
Mistrovství floristů ČR - Děčínskákowa
2019 se konalo pod záštitou hejtmana
Ústeckého kraje oldřicha Bubeníčka a je
stále součástí tzv. ,,Rodinného stříbra"
Ústeckého kraje.

Hlavním pořadatelem je Střední škola
zahradnická a zemědělská A. E. Komerse

Děčín- Libverda, příspěvková
organizace. Vyhlašovatelem a
spoluorganizátorem soutěže je Svaz
květinářů a floristrj čn, aib kterému je
mistrovsWí základní platfgrmou

k

výběru

reprezentantů na mezinárodní
evropskou floristickou soutěž
profesionálů - Europa Cup a evropský

floristický šampÍonát juniorů

Eurofleurs.
Na zabezpečení soutěže se pravidelně
podílíÚstecký kraj, statutární město
Děčíniřada dalších partnerů, bezjejichž
finančnípomoci by nebylo možnésoutěž
pořádat.

odborným medíálním partnerem

soutěŽe bylo vydavatelství ProfiPress a

jeho časopisy Flor'istika

a Prof i

Florista.

Hlavním květinovým partnerem

mistrovství byla společnost KLIA

CZ s.r.o.,

partneíy ta jné d isciplíny byIy

AleiaRoses, Florasis spol. s r.o. a KLIA CZ
s.r.o.

Hlavní téma letošního ročníkuznělo
,,sNoVÁ1 Práce soutěžícíchtak byly
inspirovány fantastichými světy jako je
Říšedivů, Pandora nebo Narnie'
Soutěž probíhala v žákovské,juniorské a

seniorské kategorii.

KRAJE

kategoriích vytvářeli květinovou
kompozici v exteriéru zámeckých zahrad
pod názvem
Do NARNIE".Tento

"vcHoD
úkol byl ze všech nejnáročnější.Jeho
zcela specifickým zadáním bylo, že
soutěžícímusí použít kombinaci jen čtyř
rodů rostlin. Tento počet byl odvozen od
nejznámějších postav (Petra, Edmunda,

a

LETos sE HlsToRlcKY PoPRVÉ
UsKUTEčNltA soUTĚŽ l V KATEGoRll

Zuzany

Tato kategorie byla realizována ve
spolupráci s českým zahrádkářským
svazem, z.s., kteď již roky organizuje
regionální žákovské soutěže' Jejich

Ve čtvrtek 16. května vyvrcfitrolilo, cglé
mistrovství slavnostním galavečerem v

ŽÁK, určenépro žáky základních škol'

vítězové se pak zúčastnínejen svazového
finále, ale nynítito nejlepší předvedlisvé

umění i na Mistrovství floristů čR '
Děčínská kgtva 2019. Z jejich řad vzešel
Mistr ve floristice kategorie ŽÁx. Žaci
soutěžili celkem ve třech předem
zadaných disciplínách s jednotným

tématem Říšedivů.
Úkobm soutěžícíchv kategoríích JUNloR
A sENloR v první disciplíně ,,EYWA' bylo
vytvoření volně vázané kytice libovolné
formy a stylu pro Eywu, což je božstvo na
Pandoře, jak jej chápe lid Na'vi ve filmu
Avatar.
Druhý soutěžníúkol ,,MALÝ SEN' byl
tajný a jeho zadání spolu s materiály na
jeho vywoření byly soutěžícímodhaleny

až v průběhu soutěže. 'lÍetísoutěžní

dísciplínou,,DENtrtÁoxenŇruS'' byl

vypichovaný květinový věnec na motivy
filmového ztvárnění Alenky v říšidivů
režiséremTimem Burtonem.
Druhý soutěžníden patřil poslednírnu
soutěžnímu úkolu, kdy soutěžícív obou

Lucky), které vstoupily do

Narnie.

prostorách děčínskéhozámku. Vítězem

v

kategorií juniorů se i!ž potřgtí stal
Vlastimil Kucharovič ze střední školy
zahradnické a zemědělské A' E. DěčínLibverda a současně se stal Mistrem čR
ve floristice v kategorii junior pro rok
2019. Letos již po třetí za sebou získal

onika Vence
Flowe rCo m pa nys.

o

r

Hoc

.BěčÍn'". V nové kategorlii
Daniela Cedivodová

z

žáků
Ostravy.

Jména vítězůjednotlivých soutěžních
disciplín a kompletní výqledký', 48.',.
Mistrovství floristů čR * Děěínská'kpwa'
2019 najdete na webovrých stránkách a
facebookových pr'ofilech Svazu kvě!i!lá_ř€.'
a floristů čR a oěčinské kowy'
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