Název aktivity
Datum konání akce
Krátký popis aktivity

Cíle a odůvodnění aktivity
Typ aktivity
Rozsah aktivit
Cílová skupina

46. ročník Mistrovství floristů ČR - Děčínská Kotva 2017
17. - 21. 5. 2017
Děčínská kotva je floristická soutěž studentů zahradnických škol a profesionálních floristů.
Mistrovství floristů České republiky – Děčínská kotva je soutěž s dlouhou tradicí, považovaná
za nejvýznamnější a největší floristickou soutěž u nás. První ročník soutěže proběhl v květnu 1971
v kulturním domě Atlantik, odkud se kvůli velkému počtu soutěžících přesunul do Společenského
domu Střelnice v Děčíně, kde se s drobnými výjimkami konal dalších 35 let.
Mistrovství profesionálních floristů (aranžérů) a studentů zahradnických škol z České republiky se
koná tradičně třetí týden v květnu. Od roku 2008 probíhá soutěž s výstavou soutěžních prací v rámci
Děčínských slavností na děčínském zámku. V minulém roce se soutěž konala v nově
zrekonstruovaném Pivovaru. Téma “Za vraty staré továrny” bylo zcela naplněno.
Výstavu soutěžních prací zhlédne každoročně na 10 000 návštěvníků. Vyhlašovatelem je Svaz
květinářů a floristů ČR, díky kterému má mistr ČR (stálý člen SKF s nejvyšším bodovým
ohodnocením) možnost reprezentovat ČR na mezinárodní floristické soutěži Europa Cup.
Organizátorem celé akce je Střední zahradnická a zemědělská škola Antonína Emanuela Komerse
Děčín – Libverda.
46. ročník se uskuteční pod nosným tématem Ladovská zima, která je věnována k výročí narození
Josefa Lady.
Uspořádání mezinárodní nejstarší a nejprestižnější floristické soutěže nejvyšší kvality v Děčíně a
s tím i spojená propagace celého regionu.
Odborně/kulturní, společenská
Mezinárodní
Čeští a zahraniční profesionální floristé a studenti zahradnických škol,
široká veřejnost všech věkových kategorií

Předpokládaný počet účastníků/návštěvníků
40/ 8000 - 10000
aktivity (nepovinné)
Zámek Děčín
Místo realizace aktivity

Propagace Ústeckého kraje v České republice i zahraničí, propagace oboru, který provází člověka
celým životem a v den soutěže I floristickým programem pro veřejnost. Celoroční příprava soutěže,
výstavy, prezentace a propagace výstavy propagačními materiály na řadě významných akcí
Ústeckého kraje.
Hrubý odhad: 400 000 Kč;
Celkový předpokládaný rozpočet aktivity
Ústecký kraj pravidelně přispívá z Fondu Ústeckého kraje
Vícezdrojové
Financování
SŠZaZeA.E.Komerse, Děčín - Libverda
Hlavní organizátor aktivity
Organizování mezinárodní floristické soutěže Děčínská kotva, zemědělské výstavy Libverda Stručný popis činnosti pořádající organizace
celoregionálního charakteru s pozitivním mediálním dopadem na kraj, ve kterém je akce pořádána
SŠZaZeA.E.Komerse, Děčín - Libverda, Českolipská 123, Děčín 27, 40502
Identifikační údaje – Adresa
Ing. Olga Fojtíková
Kontaktní / zodpovědná osoba
Event Manager
Pozice
604 935 694
Telefon
fojtikovao@seznam.cz
Email
Ing. Libor Kunte, Ph.D., ředitel školy
Reprezentant organizace – např. jednatel
Ústecký kraj, Statutární město Děčín, SKF ČR, ZF Mendelu Brno, Florasis, Zámek Děčín, Bohemiaseed
Partneři aktivity
Praha, Tulipa Praha, Flortrend Praha, Agro CS, MZe ČR
1.) Zahrada Čech
Nabídka pro prezentaci ostatních akcí v rámci
2.) Vinařské Litoměřice
projektu Rodinné stříbro Ústeckého kraje 2017
3.) X
4.) X

Očekávané výsledky/dopady/výstupy

