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Mám moc ráda Vánoce. Tedy spí&scaron; vánoÄ•ní atmosféru. VÅ¯ni cukroví, svíÄ•ek, Ä•erstvého jehliÄ•í. VánoÄ•ní písniÄ•ky,
vánoÄ•ní pohádky, vánoÄ•ní výzdobu. KaÅ¾dý rok se snaÅ¾ím tu pravou vánoÄ•ní atmosféru napodobit, I kdyÅ¾ si myslím, Å
takový ten pocit oÄ•ekávání, napÄ›tí a vzru&scaron;ení konÄ•í kolem deseti, dvanácti let na&scaron;eho stáÅ™í.

Pamatuju si ten zvlá&scaron;tní pocit, a i kdyÅ¾ je Ä•as vánoc kaÅ¾dý rok nádherný, takový ten pocit z dÄ›tství se mi nik
nepodaÅ™ilo obnovit. Spousta lidí zdobí vánoÄ•ní stromeÄ•ek aÅ¾ 24. prosince a odstrojuje hned po svátku TÅ™í králÅ¯, 6. led
MÅ¯j nejoblíbenÄ›j&scaron;í Ä•as té pravé vánoÄ•ní atmosféry ale je právÄ› pÅ™ed Vánoci, neÅ¾ probÄ›hne vánoÄ•ní veÄ•eÅ™
se rozbalí dárky. ÄŒlovÄ›k cítí napÄ›tí a oÄ•ekávání, snaÅ¾í se poÅ™ád nÄ›co zlep&scaron;it, upravit, dodÄ›lat, a v&scaron;e
snaÅ¾ení vyvrcholí právÄ› &scaron;tÄ›droveÄ•erní veÄ•eÅ™í a dárky pod stromeÄ•kem. Dal&scaron;í dny mám uÅ¾ jen poc
opÄ›t v&scaron;e za námi. Tedy je&scaron;tÄ› jsou pÅ™ed námi oslavy Nového roku, ale Vánoce jako takové, jsou pryÄ•.
KaÅ¾dý má pocity jiné, ale tohle je mÅ¯j dÅ¯vod, proÄ• zdobíme stromeÄ•ek o hodnÄ› dÅ™ív, neÅ¾ právÄ› toho Ä•tyÅ™iadvac
si ho prostÄ› zcela sobecky chci poÅ™ádnÄ› uÅ¾ít. KaÅ¾dý rok se snaÅ¾ím vymyslet nÄ›co nového a zajímavého, zvlá&sca
kombinaci barev, jinou tematiku ozdob apod. Minulý rok byl mÅ¯j stromeÄ•ek duhový &ndash; nahoÅ™e zaÄ•al Å¾lutými ozdoba
dal&scaron;í patro bylo rÅ¯Å¾ové, pak Ä•ervená, modrá, fialová a úplnÄ› dole svÄ›tle a tmavÄ› zelená. Byl nádherný. Tento
rok to nebylo tak jednoduché. Zdobili jsme dokonce nadvakrát. Nakonec jsem konzultovala výbÄ›r barev s potomky.
Dcerka, holÄ•iÄ•ka moje sladká, navrhla, Å¾e bychom mohli ozdobit stromeÄ•ek na Ä•erno. MÅ¯j kreativní synek okamÅ¾itÄ›
bílou. Vyhrál samozÅ™ejmÄ› on. NÄ›jak si nedovedu vánoÄ•ní stromeÄ•ek pÅ™edstavit a la Gothic people.
Problém nastal, Å¾e jsem nikde nemohla najít bílé ozdoby, co by se mi opravdu líbily. A kdyÅ¾, tak se prodávaly unikátnÄ›
po jednom kusu, s patÅ™iÄ•nÄ› unikátní cenou. Vzhledem k tomu, Å¾e nás stromek je 2,5 metrÅ¯ vysoký, tak by se nám to
nejspí&scaron; pÄ›knÄ› prodraÅ¾ilo.
Poohlédla jsem se po starém dobrém rádci na v&scaron;echno &ndash; Pinterestu
(znáte? vÅ™ele doporuÄ•uju: www.pinterest.com), a na&scaron;la pÅ™ekrásný stromeÄ•ek s vlastnoruÄ•nÄ› vyrobenými bílými
ozdobami.
A tak, místo pouhé náv&scaron;tÄ›vy obchodÅ¯, jsem se s dÄ›tmi vydala do lesa na &scaron;i&scaron;ky a rÅ¯zné
dal&scaron;í potencionální dekorace. Pak uÅ¾ staÄ•ilo jen pouÅ¾ít bílý sprej. Dal&scaron;ím krokem bylo vytvoÅ™ení hvÄ›zdiÄ
hmoty, která pak na vzduchu sama ztvrdne, a opÄ›t jsme v&scaron;e nastÅ™íkali na bílo.
Tak nÄ›jak jsem to je&scaron;tÄ› posypala umÄ›lým snÄ›hem, ale myslím, Å¾e líp by to bylo nechané jen tak. Myslím, Å¾e
se nám opravdu povedl, obzvlá&scaron;Å¥ mÄ› ale tÄ›&scaron;í, Å¾e mi s ním stále je&scaron;tÄ› pomáhaly dÄ›ti. No, dÄ›ti, to
je právÄ› to. UÅ¾ je jim 14 a 15 let. TakÅ¾e uÅ¾ to nejsou Å¾ádné malé dÄ›ti.
Ale zpÄ›t, k tomu, jak to u nás zaÄ•alo a pak pokraÄ•ovalo: v první fázi jsem moc optimistická nebyla. Nikdo se do zdobení
nehrnul a já teda na stromeÄ•ek jen tak nÄ›jak naplácala zdobení v Ä•ervené a fialové a pak se kolem jen tak v depresi
potácela kolem. Bylo mi z nÄ›j smutno, vÅ¯bec se mi nelíbil&hellip; Pak, kdyÅ¾ jsem to vzdala, a po krátkém vnitÅ™ním boji,
se nakonec synek nabídl a stromek opÄ›t odstrojil. A zaÄ•ali jsme nanovo. Tentokrát dohromady. Jak, to uÅ¾ jsem psala
vý&scaron;e, tou bájeÄ•nou domácí rukodÄ›lnou výrobou&hellip;
Nejsem si jistá, jak dlouho se mi je&scaron;tÄ› podaÅ™í vytváÅ™et vánoÄ•ní atmosféru stejnÄ› tak, jako v posledních patnácti
letech. Na&scaron;tÄ›stí jak syn, tak dcera - alespoÅˆ podle leto&scaron;ních vánoÄ•ních pÅ™íprav &ndash; se tu nevyhnutelno
zmÄ›nu snaÅ¾í oddálit a ty krásné chvíle je&scaron;tÄ› spoleÄ•nÄ› se mnou proÅ¾ít&hellip;
Jak jste na tom vy? S kým Vánoce slavíte? Jak zdobíte stromeÄ•ek? Jak probíhají va&scaron;e vánoÄ•ní pÅ™ípravy?
vá&scaron; &Scaron;tÄ›drý den?
V&Scaron;ETEÄŒNICE
(P.S. stromeÄ•ek je opravdu bílej, to jen fotka je trochu "dohnÄ›da" :-)))
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