
Adventní Věnečkování 2020
Drahé sestry, ženy, dívky. 

Je mi moc líto, že se letos nemůžeme společně setkat při Adventním 
věnečkování. Bez dekorací ale zůstat nemusíte. Bůh mi položil na 
srdce vás povzbudit a potěšit návodem, jak na výrobu vánočních 
dekorací krok za krokem. Doufám, že vám podrobný popis pomů-

že a letos si opět zútulníte domov krásnou dekorací.
Z minulých věnečkování už vím, že jste všechny moc šikovné 

a společně to zvládneme.
Hospodin nás stvořil k obrazu svému, tudíž velmi kreativní 

a tak se modlím, abyste mohly při výrobě dekorace prožít vnitř-
ní Boží radost, pohodu a  pokoj, ať už budete vyrábět pro sebe 

nebo pro někoho, komu chcete požehnat. (Já osobně se modlívám 
za dekoraci, aby s ní přišla Boží milost, spása, naděje a láska do 

obydlí obdarovaného.) A teď už k samotné výrobě dekorace.

Chvojový věnec
Budeme potřebovat:
Věnec (slaměný nebo polystyrenový)
Látku na omotání věnce (ten polystyrenový by se to-

tiž lámal od zaříznutého drátku) 
Vázací drát
Nůžky, štípací kleště
Větvičky (jedle, tis, buxus, stříbrný smrk.., nepoužívej-

te obyčejný smrk - rychle opadá)
Stuhy, přízdoby (přírodní, umělé, papírové...)
Tavnou pistoli + náboje
4 svíčky a 4 bodce pod svíčky (na věnec)

A jdeme na to. Pojďme spolu projít celým výrobním 
procesem. 

Základní příprava věnce

Věnec celý omotáme pruhem látky. 
Polystyrenový především proto, aby se nám do 

něj nezařezával vázací drátek. 
Na barvě a kvalitě látky tolik nezáleží, pokud je 

věnec zcela pokrytý mechem nebo větvičkami. 
U některých dekorací je věnec pokrytý jen z čás-
ti a  látku pak zvolte v barvě, která se bude hodit 



k celkovému ladění dekorace (i materiál látky je 
pak vhodné zvolit kvalitnější, začištěný...). 

Poté k věnci připevníme konec vázacího drátu 
a začneme navazovat větvičky. 

Je dobré si je předem nastříhat na 10 až 12 cm 
dlouhé. Používejte jen ty pěkné konce větviček. 
Přiložte větvičku a její konec pevně omotejte 
spolu s věncem. 

Přes tuto větvičku položte další o kousek dál 
a znovu dobře připevněte k věnci drátkem, dokud 
nebude celý věnec pokrytý. Větvičky můžeme k sobě kombinovat. Nyní máme věnec připravený 

ke zdobení.
Pro dekora-

ci je možné 
použít i  na-
příklad mech. 

Pokud máte 
čerstvý, navá-
žete ho drát-
kem k věnci. 
Pokud máte 
mech sušený, 
připevníte ho 
k věnci tav-
nou pistolí.



Dekorace věnce

Vždy jako první nabodněte bodce do zeleného věnce s větvičkami nebo mechem. Poté do 
bodců napíchněte svíčky. Pokud svíčky v bodcích nedrží a kejklají se, je možné na bodec (ka-
líšek u bodce) dát trochu lepidla z tavné pistole a protavit svíčku k bodci. Nikdy ale nedávejte 
lepidlo přímo na spodek svíčky. 

Lze použít dva 
druhy rozložení 
svíček. 

Buď křížem proti 
sobě nebo v řadě 
vedle sebe.

Když máme do 
věnce zasazené 
svíčky můžeme 
začít zdobit. 

Obyčejně začí-
náme mašlemi 
ze stuh nebo lá-

tek a velkými ozdobami. Pak teprve pokračujeme drobnějšími kousky až po ty úplně nejmenší 
(u těch pozor při lepení tavnou pistolí, ať si nespálíte prsty). Pokud se rozhodnete přidat na 
bílo nastříkané borůvčí, pak ho dáváme téměř nakonec.

Jak kombinovat materiál a barvy?

Po mnoha zkušenostech jsem zjistila, že se k sobě hodí úplně všechno. Fantazii se meze ne-
kladou. Vždy se to odvíjí hlavně podle vkusu toho, kdo věnec vyrábí. Nejde o to vytvořit per-
fektní výtvor podle nějakých norem, ale o to, aby tvůrce měl ze svého díla radost. 

Již několikrát jsem dostala za úkol kombinovat umělé ozdoby s přírodními. A myslím, že se 
to pokaždé líbilo.

Pro lepší představu bych vám ráda ukázala pár nápadů jak je možné věnec ozdobit.

Inspirace...



Případně si vytvořte i tuto jednoduchou dekoraci ze dřeva.

Doufám, že jsem 
vás alespoň trošku 
povzbudila k tvor-
bě Vánoční dekora-
ce.

Těším se na vaše 
reakce, jak se vám 
vedlo a případně 
vaše zkušenosti 
a  postřehy, které 
můžou obohatit 
ostatní. 

Pokud si nebu-
dete s něčím vědět 
rady můžete mě 
kontaktovat, ráda 
poradím.  A budu 
se těšit, že mi třeba 
vyfotíte své výtvo-
ry a pošlete na níže 
uvedený e-mail. 

Rádi je zveřejníme 
k potěšení ostat-
ních na stránkách 
Cesta života.

Přeji nám všem plnost Boží milosti, abychom všichni mohli žít požehnaný život v Boží naději, 
víře a lásce.

Požehnané vyrábění vám všem přeje  Vlaďka Pomahačová

Kontaktní adresa (do předmětu napište „věnečkování“): budejovice@cestazivota.cz


