Zahradník Šikula radí…
Vybíráme svatební kytici - šperk v rukou nevěsty

Milé dámy, pro ty z vás, které do toho chtějí letos či v nejbližší době „praštit“ a plánují svůj
velký den D, mám několik rad, týkajících se výběru svatební kytice. Pravděpodobně jste si svůj
svatební den do detailu naplánovala, takže i typ svatební kytice máte jasně zvolený, jste si ale
jistá, že jste vybrala správně? Uvědomte si, že svatební kytice bude vaším hlavním doplňkem,
proto nic neponechejte náhodě a vyberte tu, která vám zkrátka „sedne“. Není totiž nic horšího,
než se potom celý život trápit nad fotkami ze svatebního dne a mračit se nad nevhodně zvolenou
kyticí.
Pro radu či inspiraci zajděte do květinářství, do květinového studia či oslovte některou z floristek
ve vašem okolí. Při výběru té svatební kytice speciálně pro Vás je důležitá osobní návštěva, při
které se vás floristka zeptá na následující:
• Jaké budete mít šaty? Nejlépe pokud již na schůzku přinesete jejich fotografii, v optimálním
případě jste-li na té fotografii také Vy. Někdy stačí šaty popsat a zkušená floristka si udělá jejich
skicu. Budete-li mít bohatě zdobené šaty, musí být i kytice odpovídající velikosti, aby se na
fotkách neztratila. Při jednoduchých šatech naopak volíme kytičku menší, drobnější, někdy
bohatě postačí tři výraznější květy doplněné vhodnou zelení. Jsou-li šaty extravagantní,
podobného rázu musí být i kytice.
• Při posuzování objektivních ukazatelů je důležité přihlédnou k vaší postavě. Štíhlé, drobné
nevěsty nemohou „vláčet“ obrovskou kytici, ale pouze decentní malou kytičku, která doplní
celkový dojem, např. tzv. biedermeier (kulatá kytice s nahloučenými květy, doplněné manžetou
ze zeleně) či menší, vypichovaná kytice. Ke korpulentnější nevěstě naopak patří kytice větší,
nejlépe převislá přes ruku, či kytice vypichovaná, z větších květů.
• Jaké budete mít např. doplňky? Jaký budete mít účes? I ten je dobré ukázat na fotografii.
• Jaký jste typ osobnosti? Jakého jste typového zabarvení? Jste bledá, snědá, máte světlé
vlasy, tmavé vlasy, krátké, dlouhé. Nebojte se experimentovat a nebojte se kontrastů, např.
blondýnkám překvapivě velmi sluší zářivě červená barva kytice.
• Kde bude místo obřadu? Pokud si svoje ano chystáte říci např. na rozkvetlé louce, hlavním
prvkem vaší kytice budou luční květy. Naopak při svatbě v kostele není vhodná extravagance,
ale volíme klasickou jednoduchou kytici.
• Co bude mít na sobě ženich? Svatební pár je celek: šaty, doplňky, boty, účes, kytice, všechno
musí ladit dohromady. A musí být jasné, že ženich k vám patří. To se docílí květinovou

výzdobou klopy saka, tzv. korsáží (na speciální sponě je připevněn některý z květů ve vaší
kytici, doplněný zelení).
S kytičkou myslete také na svědkyně, maminky, družičky, které však mají, oproti vám, kytičky
menší, ne tolik výrazné, aby nepřebily tu vaši, jedinečnou.

