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Propozice pro rok 2022  
KATEGORIE HOBBY 

51. ročník  
„FOLKLÓR”  

Návrat ke kořenům, tradicím, osvědčeným přírodě blízkým 
technikám. 

51. ročník soutěže v kategorii HOBBY bude probíhat na sociálních sítích.   

TERMÍNY SOUTĚŽE 
Vyhlášení soutěže, zveřejnění propozic: 3. 3. 2022 
Přijímání soutěžních fotografií na email: do 31. 3. 2022  
Zveřejnění soutěžních fotografií pro veřejné hlasování: 10. 4. 2022 
Veřejné hlasování: do 21. 4. 2022  
Vyhlášení vítězných prací: 5. 5. 2022 ve 20 hod online  
Předání cen: Galavečer Děčínské kotvy 12. 5. 2022 od 19:00 areál zámku Děčín, Dlouhá 
jízda 1254, 405 02 Děčín 1 
 
Místo konání:  Facebooková stránka Děčínská kotva – Mistrovství floristů ČR   
Vyhlašovatelé: Svaz květinářů a floristů ČR, Olomouc  

Střední škola zahradnická a zemědělská Antonína Emanuela Komerse, 
Děčín – Libverda 

KATEGORIE:  

HOBBY – online soutěž pro všechny. Propozice pro kategorii HOBBY vyjdou online na 
facebookové stránce Děčínská kotva – Mistrovství floristů ČR, kde bude soutěž 
v kategorii HOBBY probíhat a v časopisu Floristika. 
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VÍTĚZSTVÍ V KATEGORII HOBBY  
Vítězem kategorie se stane soutěžící s nejvyšším celkovým počtem získaných bodů v podobě 
laiků v soutěži, a to bez ohledu na státní příslušnost, a všechna ocenění spojená s vítězstvím 
jsou mu bezvýhradně určena.  

TITUL MISTR VE FLORISTICE ČESKÉ 
REPUBLIKY SE V KATEGORII HOBBY 

NEUDĚLUJE!  

HODNOCENÍ SOUTĚŽNÍCH PRACÍ:  

Hodnocení soutěžních prací proběhne na sociální síti Facebook, kde budou soutěžní fotky 
prací zveřejněny. Hodnotit bude široká veřejnost formou „lajků“. Hodnotit může každý. Počítat 
se bude každý „lajk“, jako bod, vyjma negativních reakcí („To mě mrzí“, „To mě štve“). Body se 
budou počítat jen z „lajků“ udělených na facebookové stránce Děčínská kotva – Mistrovství 
floristů ČR. Pokud budou soutěžní obrázky sdíleny, je nutné pro započítání „lajku“, obrázek 
otevřít a reagovat přímo na soutěžní příspěvek. „Lajk“ za sdílení nebude počítán.  

DŮLEŽITÉ KONTAKTY:  

Adresa pro zaslání soutěžních prací: dkhobby@seznam.cz  
 
Kontakt přes sociální síť facebook na stránce Děčínská kotva – Mistrovství floristů ČR 

Případné dotazy podávejte elektronicky na adresu dkhobby@seznam.cz  

Pro podrobné informace se můžete obrátit i na vyhlašovatele:  

Svaz květinářů a floristů ČR  
email: svaz.skf@seznam.cz  
telefon: Klára Franc Vavříková, tel. +420 604 109 318  
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PROPOZICE  
 

Úkol: „FOLKLÓR ŽIJE!“ 

Termín  Dodání fotografií do 31. 3. 2022 

Téma Kytice pro oslavu našich tradic.  

Typ práce  Vázaná kytice 

Popis úkolu  Soutěžící vytvoří vázanou kytici při dodržení základních pravidel 
s uplatněním prvků folklóru. 

Tvar/velikost  Libovolná. 

Technika  Vázáním. 

Požadavky Soutěžící uváže kytici, kterou nafotí, a to z boku, shora a detail úvazku 
(dle modelové ukázky). Fotografie jsou požadovány ve vysokém 
rozlišení a na tmavém, nejlépe černém pozadí. Soutěžící minimálně 3 
fotografie daných parametrů zašle na email dkhobby@seznam.cz. 
Doporučujeme zaslat více obrázků, ale maximálně 6. Do textu mailu 
soutěžící uvede své jméno, krátký popis soutěžní práce spolu 
s vysvětlením a informace o sobě – škola/firma/zahrádkáři. Dále uvede: 
„Souhlasím s využitím poskytnutých údajů v rámci pravidel GDPR.“  

Materiály  Libovolný, dle záměru soutěžícího. 

Pracovní  
místo/výsta
vní prostor 

Soutěžící bude pracovat ve své dílně, ateliéru, obchodě…. 
Výstavní prostor zvolí sám. Adjustace je libovolná. 
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MODELOVÁ UKÁZKA SOUTĚŽNÍCH FOTOGRAFIÍ  

 

 

Případné dotazy ohledně propozic podávejte elektronicky 
na adresu dkhobby@seznam.cz  

 

 


