
Kuchání a škrabání 

PSTRUH – 3Kč/ks
KAPR a ostatní 

druhy ryb – 15 Kč/ks
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Prodejna živých ryb Žďár nad Sázavou, Veselská ulice

VÁNOCE: 21.12. – uzené ryby
21., 22., 23. 12. 

otevřeno od 8–17 hod.
Možnost objednání kapřích půlek 

(odběr 23.12.) 

Ve vánoční nabídce budou 
tyto druhy ryb:

KAPR, PSTRUH, SUMEC, CANDÁT, ŠTIKA, 
JESETER, ÚHOŘ

www.ryby-ronov.cz,  tel. 737 335786

Maminky malých i velkých 
dětí to znají. Mnohdy nám po 
nákupu vánočních dárků a pří-
pravy svátků nezbývá mnoho 
peněz. Přesto bychom rády náš 
vánoční stůl pěkně vyzdobily.  

 Lenka Kopčáková

ŽN přichází s několika tipy od 
Hany Hájkové, která se už řadu let 
věnuje tvůrčím dílnám  a práci s dět-
mi. Dnes jsme se zaměřily na vánoč-
ní aranžmá, které lze vyrobit doslo-
va za pár korun, protože pracujeme 
zejména z domácími zdroji. 

Po první adventní neděli by sice 
již na našem stole měla hořet první 
svíce v adventním věci, ale můžeme 
zkusit vyrobit vlastní  vánoční věne-
ček, který rozhodně neopadá, jako 
ten z jehličí.

Jak Hana Hájková radí, materiály 
k sobě volíme tak, aby byly v tónu a 
celý výtvor sjednocoval jeden až tři 
odstíny. 

V nenápadnosti je krása a na tako-
vém díle stále můžeme objevovat 
nějaký skrytý detail. Třeba záblesk 
střípků rozbitých ozdob, kterými 
posypeme místa potřená lepidlem.  
Vždy je také dobré sladit barevnost 

aranžmá s naším interiérem.
Letos je v módě bílá, slonovinová 

a  nic nezkazíme doplňky v pastelo-
vých a přírodních barvách. 

Věnec z látky či organzy
Na první věnec si Hana Hájko-

vá připravila korpus z polystyrenu, 
který koupíme do 25 Kč. „Já jsem jej 
omotala  organzou, ale můžeme použít 
pěkný kousek jemné látky, třeba z vyřa-
zeného trička,  podšívky či staré záclo-
ny,“ radí. Látku si upravíme do pru-
hů šíře 15 – 20 cm. 

Organzu seženeme v galanterii  či 
květince na špulkách a  pro naše úče-
ly je nejlepší šíře do 20 cm. Spotře-
bujeme jí asi 1,5 metru.

„Věneček spirálovitě omotáme, Začne-
me vespod uchycením látky špendlíky,“ 
říká. Průsvitnou organzu nebo záclo-
novinu raději klademe hustěji vedle 
sebe. „Ovinujeme na volno, aby látka 
vytvořila řasící efekty,“ doporučuje 
Hájková a zakončuje opět  ve spod-
ní části přichycením založené látky 
špendlíčky. 

„Já jsem si zvolila čistě bílou organzu, 
která umožňuje různé variace,“ říká. 
„Doma jsem našla lesklou tříbarevnou 
šňůrku a část věnečku takto  nepra-
videlně omotám,“ popisuje. V tónu 

aranžmá si navlékla různé dřevěné 
korálky a šňůru z jedné strany opět 
zašpendlila, protočila kolem věnce a 
nechala volně viset středem. 

„Z pomerančové kůry si formičkou 
vykrájíme různé hvězdičky, můžeme i 
vystříhat motivky z vánočního balícího 
papíru. Zatím si je odložíme na pozdě-
ji,“ říká. 

Do rukou bere čtyři ruličky skoři-
ce, které vždy po dvou svázala vlák-

nem  do balíčků  a připevnila tavnou 
pistolí. Můžeme si pomoci i vázacím 
drátkem, který nakonec zapíchneme 
do věnečku. „Předtím, ale skořicová 
hnízdečka podložíme kokosovým vlák-
nem. Jeho barevnost opět ladíme k cel-
ku,“ dodává. 

Drobné přízdoby radí Hájková 
aplikovat s citem a nejlépe ve sku-
pinkách po dvou, třech, větší tvary 
po jednom.  (Pokračování na str. 15)

Vánoční příloha
STRANA 11

Vánoční věnečky za hubičku…

PÁR NÁPADŮ na nenáročné vánoční aranžmá radí Hana Hájková, která  se 
věnuje tvůrčím dílnám a práci s dětmi. Foto: Lenka Kopčáková


