Svatební kytice - šperk v rukou nevěsty
Nevěsta bez svatební kytice, to je skoro jako nevěsta bez ženicha. Svatební kytička je jedním ze
symbolů svátečního dne. Která z přítomných dívek
ji zachytí z rukou nevěsty, se také do roka vdá, říká
staré přísloví.
Jak vybrat tu pravou svatební kytici jsme se zeptali
majitelky květinového studia Bubeníčková. Pro
paní Růženku (už sudičky jí daly do kolébky přízračné jméno) se květiny staly celoživotní láskou.
Neustále vzdělává sebe i jiné na nejrůznějších seminářích a předváděcích akcích. Sama se zúčastnila velkého počtu soutěží v ČR, ale i v zahraničí,
kde již vyhrála mnoho cen, např. v Linzu 1999.
Poznají snoubenci, že jde o dobré květinové studio,
které nejen splní přání, ale i dobře a odborně poradí?
Dobré květinářství by mělo přistupovat ke každé nevěstě individuálně, nenechat ji vybírat kytici z katalogu, ale mělo by se zaměřit na to, jaký je typ
osobnosti, a podle toho květinu uvázat.
Jak vybrat tu nejkrásnější kytici, která by se nevěstě
hodila?
Doporučuji, jako to děláme my, s každou nevěstou
pohovořit, zjistit, jaké má šaty, jakého je typového
zabarvení, i co má na sobě ženich, jaké budou mít
doplňky. Svatební pár je celek: šaty, doplňky, boty,
účes, kytice, všechno musí ladit dohromady.
Potřebujete vidět svatební šaty?
Nevěsty nosí šatičky, nebo fotograﬁe s sebou. I když
nemáme fotky, stačí šaty popsat. Já je pak nevěstě
namaluji a můžeme vybírat vhodnou květinu. Nějakou navrhnu, namaluji, můžu ji vygumovat, zkusit
jinou…
Jaké květiny by měly mít i maminky, družičky?
Květina nevěsty je prvořadá a od ní se odvíjejí i další
kytice. Je na ženichovi a nevěstě, kolik chtějí nebo
mohou investovat. Jestli elegantně ozdobí maminky
jedním květem, nebo jim vytvoří také menší kytici.
Doporučila byste květinu i pro svědkyni?
Ano, ale důležité je pro ni vhodně vybrat kytici. Ona
stojí celou dobu za nevěstou a má jí všemožně pomáhat. Je otázka, jestli jí svazovat ruce květinou. Já
sama preferuji, aby to nebyla klasická květina, aby
to byla spíše květinová brož, náhrdelník, dekorace
na kabelku.
Má mít i ženich nějakou květinovou ozdobu?
Měl by mít nějaký květ, který má i nevěsta v kytici,
aby bylo zřejmé, že patří k sobě. Je škoda, že někteří ženiši si nedávají květ na klopu, ale do kapsičky
na saku. Ten jim pak zapadne a není vidět.
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Jaká kytice se hodí na vůz nevěsty? Je ještě vůbec
zvykem zdobit svatební vozy?
Auto ozdobené květinami vypadá překrásně. Tam,
kde svatebčané nechtějí tolik investovat, se výzdoba
řeší bílými stuhami.
Vládne i svatebním kyticím módní diktát?
V poslední době se spíše vytvářejí navazované kytice. Vypadají naprosto přirozeně a nemusíte držet
v ruce příliš mnoho stonků.
Co si vybírají samy nevěsty?
Poslední dobou mi připadá, že naše nevěsty nejsou
tak kreativní, jak by mohly. Mají třeba zajímavé šaty,
ale květiny už se bojí. Před třemi lety si dovolily mít
něco méně obvyklého.

„Každý svatební pár je originál
a je neopakovatelný,
proto vyžaduje individuální přístup.”
Nabízíme
kompletní svatební servis s doručením na
místo určení, výzdoba hotelového apartmá, bydliště,
obřadního místa - kostela, svatební hostiny,
dekorace aut atd. po celé republice.

Individuální přístup
ke každé nevěstě, proto je lépe si domluvit schůzku.

Při objednání každé svatební kytice obdržíte bonus korsáž pro ženicha a květinový náramek pro nevěstu,

Dají si nevěsty poradit?
Jedné slečně jsem nabídla kytici z červených karaﬁátů. Nejdříve se úplně lekla, že se karaﬁáty nehodí,
že je nemá ráda. Pak jsem jí ale ukázala, jak vypadají, když se uvážou k sobě úplně těsně, jakou vytvoří dokonalou strukturu Nad nimi se pohupovaly
dvě orchideje, jako dva poletující motýlci… Slečna
byla nakonec nadšená a šťastná, že má takovou originální kytici.

který použije, když odloží svatební kytici.
Další bonusy dostáváte podle objemu objednávky.

Veškeré konzultace
pokud je objednávka u nás realizována je

zdarma!

Pokud, ale potřebujete pouze konzultaci, bude Vám počítán
paušál / 300,- Kč/ 1hod. a my

Jaké barvy nejčastěji volíte?
To naprosto záleží na typu pleti nevěsty, na jejích
vlasech, barvě šatů. Všechno musí ladit, ale na druhou stranu se nemusíme bát ani kontrastů. Například blondýnkám velmi sluší zářivá červená. Někdy
vidím, že si nevěsta vybrala barvu pro květinu nepříliš vhodnou pro její typ pleti nebo barvu vlasů.
Snažím se ji potom jemně navést na nějakou slušivější.
Připravujete také svatební výzdobu při hostině nebo
v kostelích?
Ano. Doporučuji věnovat velkou pozornost i květinové výzdobě slavnostní tabule a prostorám, kde se
svatba koná. Na fotograﬁe ze svatby se budete dívat
celý život a je škoda, aby je třeba kazila nevhodně
velká nebo barevná výzdoba, která celkový dojem
spíše ruší.

Vám vytvoříme celkový návrh podle Vašich představ a přáni.

Svatební kytice
informace, které jsou zapotřebí pro Vaší objednávku:
střih šatů, barva, látka, typ nevěsty,
šaty a doplňky ženicha

Květiny pro svatební družinu
kytice nebo květinové dekorace - maminky / barva šatů /
kytice nebo květinové dekorace – svědkyně / barva šatů /
drůžičky, mládenci / barva šatů /
kytice nebo květinové dekorace pro babičky
myrty, korsáže pro tatínky, svědky a důležité svatebčany
květiny do vlasů a květinové šperky

Objednávají svatební kytici i muži bez porady s nevěstou?
S nevěstou může přijít vybírat maminka, kamarádka.
Ale nejlepší opravdu je, když přijdou oba snoubenci.
Vždyť svatba je hlavně jejich den a ten by měl být
opravdu dnem s velkým D, aby byl skvělým vykročením do nového života.
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