
 

Znáte to, celý rok spousty povinností, stresu a úkolů… Pojďte se s MC Klubíčko Cheb zastavit a ukázat dětem, že adventní čas není o honění se za úklidem, o vaření 

a pečení, o stresu a pompézních dárcích, ale o tom, že budeme spolu a společně strávíme čas smysluplně… 

Zde je adventní kalendář, který nenabízí hračky ani dobroty, zde je adventní kalendář, který pobízí k plnění dobrých skutků, které Vás zahřejí při plnění u srdce, 

dovedou nás k pospolitosti a příjemným prožitkům. Můžeme díky němu pomoci naším blízkým i těm, kteří to potřebují.   

 

 

Návod k použití:  

Na následujících stranách najdete k vytištění obrázek městečka s 24 okýnky a 24 karet s nápady na dobré skutky, které si můžete rozstříhat nebo si je po splnění 

škrtnout.  

Dobré skutky jsou připraveny tak, aby je zvládli všichni od 0 do 99 let a tak aby je mohli plnit např. všichni členové rodiny společně. Malým dětem je možné je 

přizpůsobit a pomoci jim s nimi.  

V průběhu adventního období si za každý splněný dobrý skutek ve svém městečku vybarvěte okénko označené příslušným obrázkem. 

Čtyři kartičky jsou volné, připravené k doplnění dobrého skutku, který si společně vymyslíte.  

Způsob výběru karet je na Vás. Můžete si je vybírat, můžete je losovat, prostě tak, jak Vám to bude nejvíce vyhovovat.  

 

  



 

 

  



Pochval dnes 3 lidi, kterým to sluší nebo se jim něco 
povedlo 

 

Buď na všechny kolem milý/milá, nikoho dnes 
nekritizuj 

 

Daruj někomu drobnost jen tak, aniž by něco slavil  

 

Udělej něco, do čeho se ti už dlouho nechce a dlouho 
to odkládáš  

 

Věnuj půl hodiny svého času někomu tobě blízkému 

  

Popřej dnes všem lidem „dobrý den“ s úsměvem  

 
 

Při společné procházce seber a vyhoď (roztřiď) několik 
odpadků  

 

Nasypej krmení ptáčkům  

 

Odnes jednu pro tebe nepotřebnou věc na charitu, 
útulku, knihobudky, daruj ji potřebným 

 

Nakresli přání pro osamocené osoby a dones jej do 
schránky MC Klubíčko Cheb  

 

Pomoz blízkému s nějakou domácí prací  
 

 

Udělej si chvilku pro sebe a v klidu si odpočiň (čaj, 
horká vana, poslech hudby…)  

 

 



Zavolej někomu z rodiny/z kamarádů, s kým si se 
dlouho neviděl a komu telefonátem zvedneš náladu 

 

Dej někomu do kapsy nějaké překvapení, vzkaz nebo 
dobrotu 

 

Pošli alespoň jednomu blízkému pohlednici s přáním  

 

Uvař oběd nebo alespoň pomoz s jeho přípravou 

 

Vyrob jeden dárek sám/a a někomu jej daruj  

 

Zkus si užít s blízkými den offline 

 

Nakresli veselý obrázek a pověs jej na nějaké místo, 
kde si jej všimnou tvoji blízcí, kamarádi nebo 

kolegové, abys jim zlepšil den  

 

Nabídni někomu pomoc a pomoz mu 
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