
Výzva VSUŘ a soutěž pro OIDFA – Mezinárodní organizaci krajkářek
Česká skupina OIDFA čítá 20 osob, většina z nich se zúčastní zájezdu do Caen ve Francii, 
kde bude od 7. do 11.7. 2012 kongres OIDFA. Nemáme však člena ve výboru a tak ani nárok 
na národní stánek. Stánek v Japonsku jsme nakonec měli ač na něj nárok též nebyl. A opět 
jednáme s předsednictvem o možnost získat možnost vystavovat naše krajky.
Máme připraven projekt a stále čekáme na rozhodnutí komise zda smíme krajku vystavit či 
nikoli. Ale čas ubíhá a tak jsme se rozhodli. Krajku si upaličkujeme i tak, prostě pro sebe a na 
oslavu naší krajky. Však ji využijeme i pro výstavy a přehlídky v ČR a také například ke 
dvaceti letům trvání spolku bez dotací. Myslím, že i to je rarita.
Máme střih na šaty – kongresové šaty, chtěli bychom je sešít z květů, které nám zašlete. 
Každý květ budeme našívat na lehkou látku a podle počtu krajek budou šaty krátké nebo 
dlouhé, nebo dlouhé a s vlečkou, či snad krátké, ale s kloboukem, závojem či rukavicemi. 
Šaty se budou skládat ze samých plochých květů. 
Nákresy květin jsou jen velmi orientační, zkuste si vymyslet svoji květinu. Kdo bude mít tu 
nejkrásnější bude odměněn. Nevíme jak, ale určitě pohádkově. Vyhlašujeme dvě kategorie:

I. kategorie – nejkrásněji udělaná květina dle nákresu a podmínek zde uvedených 
II. kategorie – nejkrásněji udělaná květina dle vlastního návrhu a podmínek zde 

uvedených

Podvinky orientačních květů jsou ke stažení:
• http://www.palicko  vani.cz/download/oidfa2012/971.tif  
• http://www.palickovani.cz/download/oidfa2012/972.tif  
• http://www.palickovani.cz/download/oidfa2012/973.tif  
• http://www.palickovani.cz/download/oidfa2012/974.tif  
• http://  www.palickovani.cz/download/oidfa2012/975.tif  
• http://www.palickovani.cz/download/oidfa2012/976.tif  

• http://www.palickovani.cz/download/oidfa2012/vsechny.zip  

Podmínky pro obě kategorie
1. Je možné zaslat jakékoliv množství květů. Technika je paličkovaná krajka, šitá krajka 

i ostatní krajkářské techniky jako je tenerifa, frivolitky atd.
2. Květy musí být ploché – tedy ne 3D.
3. Květy musí být jednobarevné – lze použít jakoukoliv barvu, ale na jeden květ jen 

jednu – lze použít různé tóny téže barvy (např. modrou, světle modrou, tmavě modrou, 
tyrkysovou).

4. Květy, které se zúčastní soutěže musí mít štítek se jménem a adresou.
5. Nebudeme krajky vracet.
6. Uzávěrka soutěže je 3. 6. 2012.
7. Porota lektorek VSUŘ rozhodne o vítězi do 6.6. 2012 a ceny budou ihned oznámeny 

vítězům.
8. Předběžné ceny: zájezd na některý z českých nebo i zahraničních festivalů, halenka 

z produkce Dany Maškové dle vlastního výběru, zdarma jeden či více kurzů ve VSUŘ 
na jedno pololetí, nově vyšlé publikace, předplatné časopisu Paličkování, švestkové 
paličky, krajkářský kalendář a diář na rok 2013 a další. 
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