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Zwolle
●Zwolle je město v Nizozemsku. Je hlavním městem provincie Overijssel.

●Nachází se 120 km severovýchodně od Amsterdamu na soutoku řek Vechte a 
IJssel.



Cesta letadlem
byla opravdu krátká, ale pohled na 

krajinu pod námi byl
nádherný



Pohled z letadla



Naše ubytování ve městě Zwolle
u milé rodiny



Molen De Passiebloem
První výlet hned 1. noc na kolech, na 

kterých jsme jezdili každý den
do práce .



Obsah stáže

V rámci floristické praxe jsem vykonávala převážně činnosti 
související s aranžováním :

• Dárková kytice, přízdoba květu.

• Jarní kulatá vázaná kytice, jarní vypichovaná nádoba. 

Vedoucím stáže byl Wim Markvoort .



1. týden jsem pracovala v podniku Flora Bloemisten





Podnik je malý ale hezký



Každý den jsme čistili různé druhy květin a vázali jsme z nich 
kytice, které se následně expedují do různých částí města



Krabice připravené k expedici



Krabice, ve kterých jsou květiny expedovány, se 
skládají přímo na prodejně. Přidává se do nich vždy 

letáček firmy, nůž na seřezávání květin, sáček s 
výživou a někdy také psané věnování.

Květinám se pro udržení vody dělá bal z fólie, který se 
vyplní vodou.



Nejčastěji a nejvíce používané květiny 
jsou Gerbery, nejen kvůli jejich 
krásnému a velmi oblíbenému 

vzhledu, ale také kvůli dobrému 
zaplnění prostoru v kytici.



Některé velikonoční dekorace, které se rozváží do 

hotelů. Velmi oblíbené jsou dekorace tvořené narcisy 
(Narcissus)











Vyráběné dekorace na stoly





Návštěva místní školy.



Gerbery pěstované ve školním skleníku. 
Používají se ve výuce.



Gerbery jsou zalévány vodou, která je hnojena a 
okysličována ve veliké nádrži s kapry.



Ve skleníku také pěstují zaměstnanci a studenti 
papriky a různé druhy bylinek.



Dostali jsme se do výuky 
a s ostatními studenty jsme uvázali 

kulatou kytici.
Výuka probíhá stejně jako u nás.



Amsterdam

●je hlavní město Nizozemska od roku 1808

●V současnosti je největším nizozemským městem, jeho finančním a 
kulturním centrem

● Ve městě žije 761 395 obyvatel, kteří se hlásí ke 177 různým 
národnostem

●Na území města či v jeho okolí se nacházejí dvě památky světového 
kulturního dědictví UNESCO. Jedná se o amsterdamské kanály ze 17. 
století v historickém centru a obrannou linii Amsterdamu vybudovanou na 
přelomu 19. a 20. století okolo městské zástavby.



Zpracovala:
Veronika Vítková

Bližší informace:
berunka 199@seznam.cz 











Dům Anny Frankové

●Anna Franková byla židovská dívka, která se za 2. 
světové války s rodinou ukrývala v Amsterdamu a psala 
deník, který ji po její smrti proslavil po celém světě.



Dekorace ve Městě



,,The grand titanic''
●NEMO Science Museum - největším vědeckém muzeu v Nizozemsku



Malá ukázka toho co můžete v Amsterdamu ochutnat







Hranolky z domácích brambor



Tohle nás opravdu 
překvapilo



2. týden jsem pracovala v podniku Business Flowers



Jarní a velikonoční dekorace, které se expedují 
nejčastěji do hotelů.

Nejvíce používanou květinou je gerbera, anthurie a 
hrnkovaná Kalanchoe blossfeldiana .















Cesta domů









●Krásně strávené 2 týdny v Holandsku.

●Zpracovala : Veronika Vítková 3.B.

●2.4.-15.4.2017

●Skvělá zkušenost a nezapomenutelný zážitek.
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