
 

pořádá sbírku 

Krabice od bot 2018 
Naplňte s dětmi prázdnou krabici od bot dětskými dárky k Vánocům. Dárek 

dostane některé z děti v rodinách v sociální či finanční nouzi. 

KDE: ČCE Krouna 155 

KDY: 25.11, 2.12, 9.12  10 – 11 hod  

Jak na to? 

1. Sežeňte si prázdnou krabici  

2. Rozhodněte pro koho bude určena: chlapec/dívka, věková kategorie 

3. Naplňte postupně krabici věcmi: pastelky, bloky, knížky, hračky, 

oblečení, starším dětem kosmetiku apod. 

4. Krabici zabal a nalep čitelně štítek s pohlavím a věkem dítěte. 

5. Dones krabici na sběrné místo v uvedený čas. 

 

Rezervaci a sledování obsazenosti dárků můžete sledovat ZDE. 

Dárky budou předány do Azylového domu v Hamrech a sociálním pracovníkům 

OSPOD Hlinsko, Polička, Žďár nad Sázavou, Havlíčkův Brod, Chrudim.  

Kontakt: Andrea Boháčová, tel: 775108532, email: bohacova.andy@seznam.cz 

 Jan Mikschik, tel: 603 791 560, email: jan.mikschik@evangnet.cz 

Bližší informace o celocírkevní sbírce: www.krabiceodbot.cz 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1sb2IrdtJnKjofupr7-cn5hsz884zC0EV6ZiaoAC25A0/edit?usp=sharing
http://www.krabiceodbot.cz/


Několik tipů pro vás, co a jak zabalit do krabice  
 

Co se do krabice hodí? 
 Hračky, nové i starší (prosíme, dávejte věci v dobrém stavu!) 
 Předměty pomáhající k rozvoji talentu: tužka a hezký sešit, skicák a pastelky, vodové 

barvy a štětec, sportovní potřeby, knížka přiměřená věku dítěte. 
 Hezké neobnošené kusy oděvů či oděvních doplňků, o nichž se dá předpokládat, že 

dětem udělají radost - tričko, čepice apod. 
 Další: pro holčičky panenky a dětskou bižuterii, pro kluky autíčka nebo nářadí. 
 Do krabice můžete také přiložit fotografii toho, kdo dětem krabici posílá, případně i 

pohled s vánočním přáním. 
  

Co se do krabice nehodí? 
 Věci rozbité, špinavé, opotřebované nebo příliš staré. 
 Věci luxusní a drahé, aby nevzbuzovaly závist jiných obdarovaných dětí. 
 Věci nevhodné vzhledem k věku či takové, které mohou být nebezpečné – šipky s 

kovovými hroty, pyrotechnika, nože apod. 
 Potraviny, které podléhají rychlé zkáze, ovoce apod., prošlé potraviny. 
 Křehké věci. 

 

Tipy na konkrétní dárky: 
 Knížky,  dětské časopisy a komixy (čtyřlístek, mateřídouška, pro starší časopis ABC) 
 Hračky- Lego a jiné stavebnice, panenky všech druhů, autíčka, puzzle, harmonika,míček, 

jojo, plyšová zvířátka, hopík 
 Psací a tvořivé potřeby: omalovánky, pastelky, plastelína, vodovky, štětce, propisky a 

tužky, guma, ořezávátka, nůžky, pravítko,razítka, samolepky 
 Deskové a stolní hry - pexeso, karty, Člověče nezlob se, Černý petr.. 
 Oblečení - trička, zimní sety šály, čepice, rukavice, ponožky, kšiltovky, čelenky, šátek,...  
 Pro starší dívky: různé doplňky, hodinky, sluneční brýle, hygienické potřeby- sprchové 

gely, deodorant, voňavku, šitíčko, náramky, lak na nehty, balzám na rty, bižuterie, flash 
disk, leginy, sluchátka, hřebínek, čelenku na vlasy, papíry na psaní a tvoření, bavlnky, 
hrnek, batůžek, zvýrazňovače,...  

 Pro starší kluky: kšiltovky, potítka, sportovní potřeby- míček, hakisák, frisbee, flash disk, 
švihadlo, tričko, dalekohled, sluchátka, colu v plechovce, batoh nebo ledvinku, přívěšek 
na klíče, baterku, modely aut či letadel, deodorant, ...  

 Sladkosti, které vydrží - bonbony, čokoládu, žvýkačky, ... 
 

Co je ještě důležité: 
 Až krabici naplníte, dobře ji zabalte hezkým balicím papírem. 
 Označte viditelně, pro koho je krabice určená (napište pohlaví a věk dítěte od 0 do 17 let). 

 Štítek s označením přidělejte napevno (nejlépe přilepit samolepkou, izolepou). 



 

 


