
Při našem setkání není možné opominout trendy, které momen-
tálně vládnou na poli svatební výzdoby. „V poslední době dávají 
nevěsty přednost kompaktnějším kyticím z květů bez zeleně, volně 
vázaným z  drahých květů, a to převážně v  růžovo-fialkových nebo 
smetanovo-bílých barvách, spíše v jemnějších barevných kombina-
cích tón v tónu. Stále populární jsou kulaté biedermeierovské kyti-
ce, jednodruhové či vícedruhové. Na hodně extravagantní kytici si 
troufne málokterá nevěsta. Pokud se tak rozhodne a kytice se k ní 
typově hodí, pak je to moc dobrá volba“, míní paní Jarmila. Kromě 
kytice pro nevěstu pak doporučuje populární přízdoby do vlasů 
nebo čelenky, dokonce i květinové náhrdelníky. I květiny pro ma-
minky, babičky, případně pro svědkyně a dospělé či malé družič-
ky by měly být jednotné a měly by ladit se svatební kyticí. Stejně 
jsou na tom i květinové dekorace pro pány – korsáže pro ženicha, 
ale také pro tatínky, svědky a mládence. Ty jsou sice menší, ale 
pochopitelně stylově musí zapadat do svatební 
květinové výzdoby. Floraservis zajišťuje rov-
něž výzdobu aut, květy na rozsypání do 
košíčku, výzdobu interiéru, svatební ta-
bule nebo rautu. Na přání pak dodá 
samostojné nebo závěsné květino-
vé dekorace a nazdobené brány. 
Z  nekvětinových dekorací jsou 
obvyklé papírové lampiony, stu-
hy a látky, které vybrané květiny 
vhodně doplní „Osobní 
kontakt je nena-

hraditelný“, tvrdí odbornice. Upřednostňuje proto s budoucí ne-
věstou jeden až dva měsíce před termínem větší svatby, osobní 
schůzku. U menších svateb stačí na přípravu týden. Jak vtipně 
říká, že během schůzky „nasaje“ informace o nevěstiných předsta-
vách, místě konání svatby a o finančních možnostech. Na základě 
toho pak zpracuje návrh, vytipuje místa pro květinové dekorace 
a materiál pro osobní výzdobu. 

Kromě kompletního květinového servisu se zabývá Jarmila Pejpa-
lová se svým týmem také lektorskou činností. Několikrát ročně po-
řádá tematické workshopy – vánoční, svatební, firemní aj. Účastní-
ci jsou pokročilí, ale i úplní začátečníci. Podle potřeb klientů vede 
také individuální kurzy nebo zajišťuje kreativní dílny. Lektorskou 
činnost vnímá jako další krásnou výzvu. Na základě pozitivních 
ohlasů ji hodlá v roce 2014 rozšířit, protože kurzy vedené zkušený-

mi odborníky – floristy v Praze a okolí chybějí. 

Nakonec jsme se zeptali, jakou květi-
nu má paní Jarmila nejraději. „Já mám 
všechny květiny ráda. Nedokážu říct, 
která by se mi nelíbila“, sděluje a vzápětí 
něžně popisuje anturie, růže, hortenzie, 
pivoňky, chryzantémy, frézie, bouvar-
die, kaly… „Květinou nikdy nic nepoka-
zíte“, uzavírá paní Pejpalová a my jí to 

při odchodu z jejího voňavého království 
stoprocentně věříme. 
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