VÁNOČNÍ DEKORACE PODLE BAREV:
JAKÉ JEŠTĚ POŘÍDIT?
Pokud můžeme letos označit nějakou barvu jako
skutečně velice trendy, pak je to – pro někoho
možná překvapivě – bílá. Které další barvy ještě
frčí?
MARCELA ŠKARDOVÁ

16. 12. 2014

Jen je nechte, ať se blýsknou, ostatně Vánoce jsou jen jednou za
rok

Do Vánoc zbývá týden, a vy ještě nemáte vyřešenou výzdobu? No a co! Cestou z práce
mrkněte do několika obchodů nebo doma navečer projeďte nabídky e-shopů. Snadno si
tak doplníte „zásoby“ z minulých let či pořídíte zbrusu nové dekorace.

Bílá. A co ještě?
Dekorace nemusí být jen čistě bílé, potěší i kombinace této základní barvy se sklem nebo
stříbrem, od nichž není daleko k šedivé – tuto barvu zase můžete spojit s pastelovými tóny.
Luxusně vypadá zlatá a nejrůznější odlesky, sázku na jistotu zase představuje červená a
zelená, s nimiž budou ladit také ozdoby a další dekorace v přírodních tónech.

MÉNĚ JE VÍCE. NEBO NE?
Jak podotýká designérka Hedvika
Novotná z Novodesign, přehnanou
zdobnost letos střídá umírněná
elegance, čistý a důstojný luxus,
jednoduché tvary a něžné barvy. A
komu to pořád nestačí, nechť vsadí na
retro výzdobu, či naopak na lidové
motivy, jež barvami jen hýří.

Kovový stojan na cupcaky v podobě stromečku, 399 Kč
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Dekorace na okno, 11 dílů, lze opakovaně použít, 245 Kč

Dekorace z kolekce Vencke, dřevo a len, stromeček o výšce 25 cm za 550 Kč, jelen o výšce 12
cm za 350 Kč

Háčkovaný medvídek z akrylu značky Panenky od Lenky, 250 Kč/kus

Jako sníh
„Bílá se bude letos kombinovat s neutrálními barvami. Když zavěsíte na stromek ozdobičky
andílků, srdíček, hvězd nebo soviček, budete in,“ říká Renáta Pešáková z Apropos. Být
takzvaně trendy je tedy docela snadné, a naopak – když vás vůbec nezajímá, co se „nosí“,
s bílou nic nezkazíte.
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Sněžná sova Nathan, 249 Kč

Andílci z filcu s korálky a peříčky značky Nordvind, 95 Kč/kus

Skleněné ozdoby Lene Bjerre, ruční výroba, cena od 190 Kč

Decentní šedá
Mezi další aktuální barvy patří šedá. „Dá se krásně kombinovat s bílou a pudrovou. Stačí si
pořídit například šedé stuhy, k nim vyrobit jednoduché ozdoby z bílého papíru a máte
originální a velmi jednoduchou výzdobu,“ nabízí tip bloggerka Monika Chmelařová. A když
nechcete nic vyrábět nebo vás papírové ozdoby prostě nebaví, sáhněte po jakémkoli jiném
materiálu; dekorace v šedé najdete v provedení z textilu, kovu, ale třeba i z keramiky nebo
skla.
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Zinkové stromečky Chic Antique, menší o výšce 28 cm za 679 Kč

Více

Ozdoba z pírek Round grey, 214 Kč

Textilní sob, výška 48 cm, 699 Kč/kus
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Anděl 3D z kolekce Sweet story, ocel, 49 Kč

Porcelánová miska I´m Snowman, 90 Kč

Vánoční „pastelky“
Jak se vám líbí decentní růžová, jemná béžová, nádech žluté, ale třeba i modré, zelené
nebo fialkové? Pastelové barvy rovněž patří k letošním vánočním trendům jako symbol
umírněnosti, který i přes svou nenápadnost dokáže poutat zaslouženou pozornost.

Dřevěná zvířátka xMas: na foto (zleva) pes za 99 Kč, sob se svetříkem za 99 Kč

Více
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Na foto (zleva): srdce Harlequin mat powder, 15 cm, 341 Kč a srdce Lilac, 14,5 cm, 377 Kč

Více

Pastelové dekorace, například skleněná koule dole vlevo za 269 Kč

Skleněná růžová baňka za 130 Kč, růžový ptáček ze skla textilu s pírky za 180 Kč

Slánka a pepřenka House, 199 Kč

Více

Set 6 koulí, na výběr různé barvy, 89 Kč
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Příroda v obýváku
Přehlédnout se nedá ani návrat k dřevěným ozdobám, svícnům a dalším vánočním
produktům. Někdy výrobci sází na ryze přírodní materiály, jindy je velice věrně napodobují
nebo kombinují syntetický základ právě s přírodninami.

Dřevěný vláček – svícen z kolekce Začarovaný les, 799 Kč

Na foto (zleva): Dřevěný křížek xMas, 144 Kč, proutěný sob, 1557 Kč

Dřevěný kostelíček, LED zdroj, provoz na baterie, 139 Kč
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Dekorativní dřevěný stromek, 57 cm, a dřevěná hvězda, 40 cm, kus za 799 Kč

Zelené bude nejen jehličí
Živý vánoční stromek je zelený, s tím těžko polemizovat, i když si domů samozřejmě
můžete pořídit umělou variantu třeba v bílém, modrém nebo zlatavém provedení. V barvě
jehličí, respektive v jeho různých odstínech, se vyrábí rovněž řada dekorací. S oblibou
zelené je to podobné jako s dekoracemi ze dřeva a dalších přírodnin – hodně lidem
příroda schází, a tak si ji doma nahrazují alespoň v těchto mini podobách.

Vánoční věnec si můžete stejně jako Monika Chmelařová vyrobit sami. Na korpus připevněte
například tenkým drátkem větvičky s jehličím, které odekorujte papírovými a dřevěnými
ozdobami
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Keramické dekorace, na foto (zleva): stromeček za 199 Kč, srneček za 239 Kč

Originální lahev ve tvaru stromku – naplňte ji, čím chcete, 739 Kč
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Vánoční miska na cukroví ve tvaru sáněk a stromečku Julia Knight, barvený hliník, ruční práce
(sáňky 14 x 8 cm za 2100 Kč, stromeček 15 x 16 cm za 1500 Kč)

Rudá záře u vás doma
Se zelenou krásně ladí červená, to je tradice ověřená mnoha léty. Červenou v čase
vánočním dokonce berou na milost i ti, kteří by si jinak tuhle barvu do interiéru nepořídili.
K vidění je v mnoha odstínech, byť temnější a teplejší tóny přece jen převažují nad jásavými
až křiklavými provedeními. Ovšem i tady opět platí – obklopte se tím, co se vám a vaší
rodině líbí, co je vám milé. Pokud je to právě červená blížící se k zářivě oranžové, až
přechází zrak, jděte do ní.

VLASTNÍMA RUKAMA
Budou vaše Vánoce bez stromečku?
Máme pro vás 5 tipů, jak ho
nahradit! Chce to jen trochu času a
šikovné ruce. Ostatně vyrobit si můžete
také ozdoby, a dokonce z věcí, které
určitě budete mít doma. Formičky a
vykrajovátka na cukroví jako
vánoční dekorace? Jasně!

Červená je tradiční vánoční barvou, například běhoun Märit, bavlna s polyesterem, 130 x 35
cm, 79 Kč
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Keramická dóza na sušenky, 349 Kč

Samolepky na okno značky Lepeeto, lze je opakovaně použít, 167 Kč

11 / 14

Vánoční ozdoby, různé druhy, cena k doptání v obchodě

Bavlněné povlaky na polštář značky Doma je doma, 40 x 40 cm, 2 kusy za 329 Kč

Barvy se smějí
Někdo vnímá Vánoce jako čas zastavení a rozjímání, jiný by si těchto pár dnů raději užil do
sytosti. Pokud patříte do skupiny těch, kteří se chtějí bavit, pak vás třeba osloví retro
ozdoby. „Mezi barvami vyhrávají pampeliškově žlutá, lososová, karmínová, tyrkysová a
petrolejová,“ uvádí designérka Hedvika Novotná. Pořád je to málo? Pak ještě přimíchejte
růžovou, zářivou červenou, měděnou, zlatou… A hned budete mít doma pěknou divočinu!
Protipól těchto veselých ozdob tvoří dekorace s folklorními motivy, které jsou také barevné,
ale ve zcela odlišném provedení – tady se opět vracíme ke klidu a pohodě, k tradicím
dávno minulým.
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Sváteční figurky- svícny, 45 Kč/kus

Skleněné ozdoba Hang on, každá za 229 Kč

Vánoční ozdoba los, 317 Kč

Porcelánové figurky Goebel, různé druhy, například František na lyžích za 1140 Kč
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Jednou z novinek pro letošní vánoční trh se stalo české porcelánové nádobí Leander s motivy
sáněk, jelínků a sněhových vloček, prodej jednotlivě (například cukřenka za 1489 Kč)

Co je vám milejší? Veselejší vánoční dekorace, nebo spíše umírněnější styl?

Zdroj:
http://www.prozeny.cz/magazin/bydleni-a-zahrada/interier-a-nabytek/40747-vanocnidekorace-podle-barev-jake-jeste-poridit
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