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MILENCE
Zeptáte-li se v zimě v Sokolově na to, 
kde  najdete  pampelišku,  můžete  si 
být  předem  jisti,  že  většina 
dotazovaných si nebude ťukat na čelo 
nebo  volat  Chocholouškovi,  ale 

pošlou  Vás  za  Milenkou  do  jejího 
květinového  království.  Pampeliška 
je  totiž  v Sokolově synonymem pro 
květinu,  květinářství  i  její  majitelku 
Milenku  Slabochovou.  Jenže 
Pampeliška  není  jen  obyčejný 
krámek  s  květinami,  jenom 
květinářství. Za léta existence se stala 
Pampeliška  vlastně  institucí.  Schází 
se tu zákazníci ze širokého okolí a při 
objednávce  květin,  květinové  vazby 
nebo  věnce  vypravují  své  životní 
příběhy.  Ty  veselé,  při  kterých 
objednávající  září  štěstím,  to  jsou 
například  nová  známost,  chystaná 
svatba,  narození  potomka,  složení 
maturity  nebo  ukončení 
vysokoškolského  studia,  abychom 
jmenovali  alespoň  některé.  Tady  se 
květinářky  radují  společně  se 
zákazníky.   Někdy  to  bývají  ale 
životní  události  smutné  i  tragické.  I 
tyto  příběhy  musí  květinářky 
přijmout,  projevit  účast,  uložit  do 
paměti a žít s nimi nejméně po dobu 
tvorby  smuteční  vazby,  věnce  nebo 
kytice.  Jsou  také  květiny  jaksi 

tématicky  zaměřené.  Například 
květiny  školní.  Ty  začínají  prvním 
nástupem  do  školy  a  pokračují 
pravidelně  prvním  školním  dnem, 
posledním školním dnem a předáním 
vysvědčení,  maturitním  plesem, 
předáním  maturitních  vysvědčení  a 
končí  se  kyticí  k  promocím nebo k 
ukončení  doktorandského  studia. 
Teoreticky  tak  mohly  květiny  z 
Pampelišky  doprovodit  nejednoho 
školáka  celým  vzdělávacím 
systémem.  Zvláštní  kategorií  jsou 
květiny pro  pány na lovu. Zvláště ty 
ženaté.  Telefonicky  objednají 
obrovský  puget,  vkráčí  pak  do 
květinářství plní odvahy a odhodlání, 
převezmou kytici, najednou ztiší hlas, 
přitisknou  ukazováček  na  ústa, 
tichounce procedí skrze zuby: „Nikdy 
jsem  tu  nebyl“,  a  přikrčení  zmizí 
přískokem mezi květináči. 
Květinářský rok tak probíhá  vlastně 
stále  stejným  tempem.  Jmeniny, 
narozeniny,  svatby,  narození,  úmrtí. 
K  tomu   opakující  se  květinové 
bakchanálie  zvané  Valentýn,  MDŽ, 
Velikonoce,  Svátek  matek,  konec 
školního roku, začátek školního roku, 
dušičky,  Vánoce  a  jiné.  A tak  před 
očima květinářek, vlastně pod jejich 
rukama  plyne  životaběh  se  všemi 
radostmi,  starostmi i  strastmi a  také 
všemi podivnostmi. 
Proč vlastně píšeme o květinářství v 
Listech z Kostelní Břízy? No protože 
květinové  vazby  z  Pampelišky 
zdobily téměř všechny  svatebí tabule 
v  restaurantu  U  Bílého  koníka  a 

nejedna  nevěsta   nesla  v  náručí 
svatební kytici  ze stejné dílny. Také 
svatební obřady v kostele sv. Petra a 
Pavla  v  Kostelní  Bříze  si  nelze 
představit  bez  květinové  výzdoby, 
doplňků  a  pečlivě  připravených 
aranží.  No  a  darované  adventní 
věnce,  které  Milenka  pravidelně 
posílá   pro  Vánoční  koncert  do 
koslela i k výzdobě do reataurantu U 
Bílého koníka, jsou vždy  umělecká 
díla.
Milenka  letos  oslavila  životní 
jubileum,  můžeme  považovat  toto 
vydání  Listů  za  svého  druhu 
blahopřání a také přání, aby Milenka 
byla stále tou usměvavou a laskavou 
květinářkou,  jakou  jí  všichni  léta 
známe.  Milenko,  děkujeme  za  Tvé 
kvítí  a  ještě  jednou  všechno 
nejlepší.q





OBRÁZKY KRÁSNÉ VÝZDOBY SVATEBNÍCH TABULÍ Z MILENČINY DÍLNY



             SVATBA V KOSTELE SV. PETRA A PAVLA 

KOSTELNÍ BŘÍZA SVATEBNÍ


