Název aktivity
Datum konání akce
Krátký popis aktivity

Cíle a odůvodnění aktivity
Typ aktivity
Rozsah aktivit
Cílová skupina
Předpokládaný počet účastníků/návštěvníků
aktivity (nepovinné)
Místo realizace aktivity
Očekávané výsledky/dopady/výstupy
Celkový předpokládaný rozpočet aktivity
Financování
Hlavní organizátor aktivity

47. ročník Mistrovství floristů ČR - Děčínská Kotva 2018
16. – 20. 5. 2018
Děčínská kotva je floristická soutěž žáků 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 žáků 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 vidí každoročně asi 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
škola zahradnická a zemědělská Antonína Emanuela Komerse Děčín – Libverda.
Děčínská kotva 2018 bude věnována 100. výročí založení republiky.
Uspořádání mezinárodní nejstarší a nejprestižnější floristické soutěže v Děčíně, kde sídlí odborná škola,
a s tím i spojená propagace celého regionu.
Odborně/kulturní, společenská
Mezinárodní
Čeští a zahraniční profesionální floristé a žáci zahradnických škol, široká veřejnost všech věkových
kategorií
40/ 8000 - 10000
Zámek Děčín
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
Vícezdrojové
SŠZaZe A. E. Komerse, Děčín - Libverda

Stručný popis činnosti pořádající organizace
Identifikační údaje – Adresa
Kontaktní / zodpovědná osoba
Pozice
Telefon
Email
Reprezentant organizace – např. jednatel
Partneři aktivity
Publicita poskytovatele – Ústeckého kraje
Nabídka pro prezentaci ostatních akcí v rámci
projektu Rodinné stříbro Ústeckého kraje

Organizování mezinárodní mistrovské floristické soutěže Děčínská kotva, zemědělské výstavy Libverda
- nadregionálního charakteru s pozitivním mediálním dopadem na Ústecký kraj, ve kterém je akce
pořádána.
SŠZaZe A. E. Komerse, Děčín - Libverda, Českolipská 123, Děčín 27, 405 02
Ing. Olga Fojtíková
Event Manager
604935694
fojtikovao@seznam.cz
Ing. Libor Kunte, Ph.D., ředitel školy
Ústecký kraj, Statutární město Děčín, Svaz květinářů a floristů, Zahradnická fakulta MENDELU Brno,
Florasis, Zámek Děčín, Bohemiaseed Praha, Tulipa Praha, Flortrend Praha, Agro CS, Ministerstvo
zemědělství ČR
Floristika, Floristika plus, Právo, Děčínský deník, Agrobáze, Zemědělská škola, Facebook, Ústecký kraj,
webové stránky - DK, školy, SKF, Rádio Sever, Enter, Děčínský zpravodaj
1000 pozvánek, 100 plakátů
Zahrada Čech, Vinařské Litoměřice

http://www.kr-ustecky.cz/decinska-kotva-2017-titul-mistr-florista-se-vraci-do-decina/d-1711671
http://www.mistriremesel.cz/profil/H2029899/clanky/detail/59229ceb4e4ed47b68d87e9a
http://madambusiness.cz/cs/news/8300/46-mistrovstvi-floristu-ceske-republiky-decinska-kotva-2017
https://www.youtube.com/watch?v=F2oegvwZD7U&t=22s
http://www.apic-ak.cz/46-mistrovstvi-floristu-ceske-republiky-decinska-kotva-2017-zaverecna-tiskova-zprava.php
Dále byla informace 2x v Právu a v příloze.
Webové stránky DK
Facebook DK, SKF ČR a dalších členů a účastníků soutěže.
Zveřejnění plakátu a pozvánky, informace o DK
Kalendář SEMO Smržice
http://www.hortiflora.cz/clanky/show/3237
http://www.mistriremesel.cz/profil/H2029899/udalosti/detail/58b69c335515ef20e048e758
http://www.apic-ak.cz/decinska-kotva-46-rocnik-mistrovstvi-floristu-ceske-republiky.php
KIS Středočeský – plakát bez Mze
http://www.apic-ak.cz/videopozvanka-na-decinskou-kotvu-2017.php#obsah
http://www.hortiflora.cz/clanky/show/3328

