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NÁMĚTY K VYPLNĚNÍ

ÚKLID Rozhodně sem nepište položky typu umýt okna, vycídit troubu, vyleštit lustr. Pokud to nemáte 
hotové a nestihnete to tento víkend, tak to pro tenhle advent s klidným svědomím hoďte za 
hlavu. Pro tuhle plánovací akci se spokojte pouze s tím, že vaši domácnost zbavíte úplně všeho, 
co je na očích a nemuselo by být. Máte dřez zaskládaný saponátem a houbičkami? Co kdyby 
přes advent bydlely někde ve skříňce pod dřezem? Máte v obýváku na stolku knihy, které 
zrovna čtete? Co kdyby následující měsíc dostaly dočasné místo někde na poličce nebo v 
knihovně? Cíl: připravit čistý a úhledný prostor, kde nic nepřekáží ve výhledu na předvánoční 
krásno.

Odnést všechny 
nepotřebné věci z 
obývacího pokoje

Odnést všechny 
nepotřebné věci z kuchyně

Odnést všechny 
nepotřebné věci z chodby

Odnést všechny 
nepotřebné věci z koupelny 
a viditelné zbytky zavřít do 
skříňky.

Odnést všechny 
nepotřebné věci z předsíně 
a uložit letní boty a bundy

Odklidit zbytečné věci z 
otevřených polic, stolků a 
prosklenných skříněk

DÁRKY Stanovte si termín pro obstarání všech potřebných vánočních dárků na konec listopadu. 
Prosinec považujte pro účely shánění dárků za naprosté tabu. Kupování malých radostí ano, 
ale shánění zásadních darů ne. Je fajn, když se můžete v prosinci procházet po slavnostně 
rozsvícených ulicích a zahřívat se přitom hrnkem svařáku, namísto abyste čekali u pokladny v 
nákupních centrech.

Vymyslet dárky pro… Obstarat dárky pro… Pořídit balicí papíry, mašle, 
jmenovky a lepicí pásky

VAŘENÍ Promyslete si, co všechno budete potřebovat na slavnostní stůl a pro pečení cukroví, štól a 
vánoček. Pokud budete vařit doma, co to bude a pro kolik lidí? Kdy budete na návštěvě u 
příbuzných a kdy naopak oni přijdou k vám? Všechno, co můžete, si pořiďte co nejdřív, ale 
opět nejpozději do konce listopadu. Na poslední chvíli nechte jen nákup čerstvých potravin. 

Klidně si na zvláštní list papíru vypište všechna plánovaná jídla a z nich pak vyčtěte potřebné 
suroviny.

Suroviny na cukroví Suroviny na štědrovečerní 
menu

Suroviny na božohodové 
menu

Suroviny na svatoštěpánské 
menu

Suroviny na vánočky a štóly Suroviny na zimní horké 
nápoje

Suroviny na rychlé večeře, 
když se zrovna doma peče

Něco kyselého, aby bylo po 
ruce, když se zrovna peče

Papír na pečení, špejle a 
párátka

DEKORACE Znáte ty typické vánoční detaily: věnce, svíčky, ozdoby na stromeček, vnitřní i venkovní 
elektrická světýlka, ubrusy s vánočními motivy, etažéry na cukroví nebo aspoň krásné 
servírovací talíře. Co z toho potřebujete pořídit?

Adventní věnec na stůl Věnec na vstupní dveře Nové ozdoby na stromeček

Vázu na větvičky Jmelí Chvojí

Ubrus Aromalampu Svícny a svíčky

Dekorace na okna Světýlka Servírovací nádobí
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