Otázky & odpovědi – Děčínská kotva 2017
(termín uzávěrky 4. 5. 2017)

Otázky pro úkol č.1: „Advent jako malovaný“
Otázka 1a (JUNIOR i SENIOR): Může být věnec hranatý?
Odpověď: Věnec vychází z nekonečnosti (koloběhu života), proto není možné aby
byl hranatý. Musí být kulatý.
Otázka 1b (JUNIOR i SENIOR): Je nutné uvázat (namotat) věnec během
soutěžního času?
Odpověď: Ano, adventní věnec je nutné vytvořit až během soutěžního času (tj. od
11:00), do té doby je možné si předem připravit veškerý materiál.
Otázka 1c (JUNIOR i SENIOR): Je možné používat techniku lepení tavící pistolí
přímo na chvojí?
Odpověď: Ano je to možné, chvojí již není živý rostlinný materiál.
Otázka 1d (JUNIOR i SENIOR): Musí být počet svíček na adventním věnci
dělitelný 4?
Odpověď: Ano, jsou 4 adventní neděle, proto je nutnost dodržet počet svíček
dělitelný 4.
Otázka 1e (JUNIOR i SENIOR): Je nutné mít svíčky použité v adventním věnci,
nebo mohou být mimo něj?
Odpověď: Svíčky musí být zakomponované v celém aranžmá, tak aby to byl
adventní věnec.
Otázka 1f (JUNIOR i SENIOR): Musí být věnec vodorovně, nebo může být
svisle?
Odpověď: Adventní věnec musí být funkční, proto musí být možné zapálit svíčky,
tak aby bez problémů hořely.
Otázka 1g (JUNIOR): Musí se pod věnec použít IKEA stolek s deskou?
Odpověď: Ano, IKEA stolek s deskou se musí použít. Rozměry OSB desky jsou 80 x
120 cm (používané loni pod kříže). Celková výška kompozice musí být dodržena
včetně stolku.
Otázka 1h (SENIOR): Jaký je vnitřní průměr slaměné podložky?
Odpověď: Vnitřní průměr věnce je 32 cm.
Otázka 1ch (JUNIOR i SENIOR): Přízdoby mohou být připevněné na drát
předem, nebo se musí připevňovat až v přípravném čase?
Odpověď: Pokud to budou jednotlivé komponenty (části) konstrukce, tak mohou být
předem připravené. Je však potřeba dodržet, že minimálně 50 % floristické činnosti
musí soutěžící předvést během přípravného a soutěžního času.
Otázka 1i (JUNIOR i SENIOR): Musí být celý věnec pokrytý chvojím?
Odpověď: Ano, jedná se o klasický vázaný věnec, pokrytý chvojím po celém
obvodu.

Otázka 1j (JUNIOR i SENIOR): Mohou být větvičky předem nastříhané krátké?
Odpověď: Mohou být nastříhané krátké. Jen přípravný čas je určený právě pro
přípravu rostlinného materiálu.

Otázky pro úkol č.2: „Hvězdy zimní oblohy.“
Otázka 2a (JUNIOR i SENIOR): Černý drát na špulce je klasický vázací nebo je
to černý lakovaný?
Odpověď: Jedná se o klasický vázací drát na špulce.
Otázka 2b (JUNIOR i SENIOR): Elektrikářské stahovací pásky mohou být i
barevné, nebo jen bílé a černé?
Odpověď: Mohou být jakékoliv barvy.

Otázky pro úkol č.3: „Žezlo paní Zimy“
Otázka 3a (JUNIOR i SENIOR): Musí mít svatební kytice tvar žezla nebo být i
klasická kulatá svatební kytice?
Odpověď: Svatební kytice by měla vystihnout dané téma – Žezlo paní Zimy, proto
musí být zachován tvar žezla.
Otázka 3b (JUNIOR i SENIOR): Musí mít žezlo pevnou rukověť?
Odpověď: Ano, květinové žezlo vychází z originálního žezla, které je součástí
korunovačních klenotů (bývá to zpravidla jeden loket dlouhá „hůl“ vyrobená z
drahého kovu a bohatě zdobená).
Otázka 3c (JUNIOR i SENIOR): Může být rukověť žezla z větší části předem
připravena?
Odpověď: Mohou být předem připravené jakékoliv konstrukce, nikdy však nesmí
dominovat výslednému aranžmá a soutěžící musí předvést v přípravném a
soutěžním čase více než 50 % floristické činnosti.
Otázka 3d (JUNIOR i SENIOR): Jak dlouhá musí být rukověť?
Odpověď: To je samozřejmě na kompozičním záměru soutěžícího.

Otázky pro úkol č.4: „Sním o Vánocích bílých“
Otázka 4a (JUNIOR): Jak vypadá koš dodaný organizátorem?
Odpověď: Koš je klasický proutěný šedě nastříkaný (průměr cca. 70 cm a výška
cca. 47 cm)
Otázka 4b (JUNIOR): Musí být koš dodaný organizátorem využit pro výsadbu,
nebo je možné ho použít pouze jako dekoraci?
Odpověď: Koš je nutný použít pro výsadbu, ale je možné ho jakýmkoliv způsobem
dozdobit.
Otázka 4c (JUNIOR): Je možné dodaný koš organizátorem rozstříhat či do něj
něco navrtat?
Odpověď: Koš se nesmí žádným způsobem poničit.

Otázka 4d (JUNIOR): Jak dlouho má vydržet prostorové aranžmá?
Odpověď: Celé aranžmá má vydržet po dobu jednoho vegetačního období v
exteriéru od května do října.
Otázka 4e (JUNIOR): Může být použita žlutě kvetoucí rostlina, která v květnu
nepokvete?
Odpověď: Je možné tuto rostlinu použít, pokud nepokvete během celého
vegetačního období (květen až říjen).
Otázka 4f (SENIOR): Jaký rostlinný materiál může soutěžící při tvorbě
stylizovaného stromku využít – řezaný, hrnkový či jiný?
Odpověď: Materiál, který soutěžící použije, závisí zcela na rozhodnutí a
kompozičním záměru soutěžícího s ohledem na povětrnostní vlivy v exteriéru a jeho
trvanlivost minimálně 4 dny. Soutěžící musí však dodržet použití 50 % rostlinného
materiálu.
Otázka 4g (SENIOR): Je chvojí nebo suché větve počítáno mezi rostlinný
materiál?
Odpověď: Ano, toto je rostlinný materiál.
Otázka 4h (SENIOR): Mohou být použité velké ampule?
Odpověď: Ampule mohou být použité jakékoliv dle kompozičního záměru, je
důležité aby dostatečně zásobily květiny vodou.
Otázka 4ch (SENIOR): Jak se bude hodnotit odolnost vůči povětrnostním
vlivům, když se soutěž koná v květnu a má vánoční (zimní tématiku)?
Odpověď: Jedná se o stylizovaný vánoční stromek, který má navozovat pocit Vánoc.
Bude se tedy hodnotit jeho trvanlivost v době tvorby, tedy v květnu.
Otázka 4i (JUNIOR i SENIOR): Jak dlouhý je přípravný čas?
Odpověď: U 4. soutěžního úkolu je to 30 min. (tj. Od 9:30 – 10:00)
Otázka 4j (SENIOR): Mohou se připevňovat části konstrukcí na stromek v
přípravném čase?
Odpověď: Ne, nemohou.
Otázka 4k (SENIOR): Mohou být ampule naplněny vodou předem případně
aranžovací hmota namočena předem?
Odpověď: Ampule je možné plnit vodou, případně namáčet aranžovací hmotu a
umístit ji na konstrukci v přípravném čase.
Otázka 4l (SENIOR): Mohu květiny vkládat do ampulí již v přípravném čase?
Odpověď: Ne, to není povoleno. Živý rostlinný materiál je možné používat až v
soutěžním čase.

Obecné otázky platné pro všechny disciplíny
Otázka 5a: Jaké jsou požadavky na trvanlivost rostlinného materiálu pro
jednotlivé disciplíny?

Odpověď: Trvanlivost květinových aranžmá by měla být zajištěna po dobu konání
soutěže a výstavy (tj. 4 až 5 dní podle termínu konání disciplíny), vyjma úkolu č.3
„Žezlo paní Zimy“, ve kterém by aranžmá mělo vydržet minimálně 24 hodin. A úkolu
č.4 „Sním o Vánocích bílých“ (JUNIOŘI), kdy vysazovaná prostorová kompozice
bude po celé vegetační období vystavena na ižních terasách Zámku.
Otázka 5b: Bude možné provést demontáž soutěžních prací ihned po soutěži?
Odpověď: Ne, soutěžní práce není možné demontovat ihned po soutěži, práce musí
být k dispozici po celou dobu výstavy. Soutěžní práce mohou být demontovány a
odvezeny v neděli 21. 5. 2017 od 17:00 do 19:00 případně 22. 5. 2017 do 12:00.
Likvidace nebo úschova soutěžních prací organizátorem soutěže není možná!
Otázka 5c: Mohu v rámci přípravného či soutěžního času poslouchat vlastní
hudbu na přehrávači se sluchátky?
Odpověď: Ano, poslouchat hudbu je možné, není však povoleno použít k tomuto
účelu mobilní telefon, neboť soutěžící nesmí v průběhu soutěže používat mobilní
telefon ke komunikaci se svým okolím.
Otázka 5d: Jak bude vypadat pracovní místo soutěžícího? Má si soutěžící
zajistit nějaký igelit či vodě nepropustnou podložku při práci na všech
aranžmá?
Odpověď: Pracovní místo každého ze soutěžících bude určeno organizátorem po
příjezdu soutěžícího. Igelit v rámci pracovního prostoru bude zajištěn organizátorem.
Otázka 5e (JUNIOR i SENIOR): Může soutěžící mít minutku u sebe, aby měl
přehled o průběhu času?
Odpověď: Ano, toto je povoleno.
Otázka 5f (JUNIOR i SENIOR): Dozví se soutěžící po soutěži, za co mu byly
konkrétně strženy body?
Odpověď: Ano, k tomu je určený ve čtvrtek čas od 14:00 do 15:00.

