KALENDÁŘ ZÁKLADNÍCH AKCÍ 2020
Základní akce jsou určeny pro všechny koledníky
Oblastní charity Žďár nad Sázavou.

1. ŽEHNÁNÍ KOLEDNÍKŮ V BRNĚ – 2. 1. 2020
•

Žehnání proběhne na Petrově od 14:00 hod.

•

Po mši svaté bude probíhat slosování soutěže pro koledníky (viz soutěžní lístek – děti mají nakreslit
dort). Soutěžit se bude o hodnotné ceny, také bude zajištěno drobné občerstvení.

•

Doporučujeme dětem, aby si vzaly královské kostýmy. Převléci se mohou až přede mší.

•

Předpokládaný odjezd domů z Brna kolem16:00 hod.

PŘEDPOKLÁDANÁ TRASA MINIBUSU (ZÁKLADNÍ NÁSTUPNÍ MÍSTA):
- Žďár nad Sázavou (parkoviště u hotelu Fit v 11:15 hod.)
- Nové Město na Moravě (parkoviště u Billy v 11:30 hod.)
- Moravec (autobusová zastávka u Charitního domova pro duchovní ve 12:00 hod.)
- Velké Meziříčí (autobusová zastávka Novosady ve 12:35 hod.)
- Velká Bíteš (autobusové nádraží na náměstí ve 13:00 hod.)
pozn.: Je možné zastavit na trase mimo základní místo nástupu, a to na základě domluvy s koordinátorkou sbírky.



Na akci je třeba se telefonicky nahlásit, ideálně do 22. 12. 2019 na tel.: 777 755 444 (doprovod
v autobusu – Michaela Kuchtová).



Při nahlašování sdělí zájemce o účast: závazný počet osob, místo nástupu, telefonický kontakt na
jednotlivce nebo zodpovědnou osobu za skupinu.



Prosím, přijďte k autobusu včas. V případě špatného počasí omluvte drobné zpoždění.

2. TŘÍKRÁLOVÝ KONCERT V BRNĚ – 5. 1. 2020
•
•
•
•
•
•

Uskuteční se v Městském divadle v Brně, na ul. Lidická. Od 18:00 ho živě vysílá ČT.
Přípravy na koncert začnou v 17:00 hodin. V tuto dobu je nutné být na svých místech.
Děti musí být v kostýmech a mít na hlavě korunku (požadavek TV a DCHB). Starší doprovod (nad 18 let)
koledníků musí mít alespoň korunku! Královské korunky nesmí být vyšší než 10 cm!
Děti nesmí sedět doprovodu na klíně!!!
Předpokládaný odjezd z Brna v 19:30 hodin.
Program (změna programu vyhrazena): Lake Malawi, Marta Jandová, Sebastian a další.

PŘEDPOKLÁDANÁ TRASA MINIBUSU (NÁSTUPNÍ MÍSTA):
- Žďár nad Sázavou (parkoviště u hotelu Fit v 14:30 hod.)
- Nové Město na Moravě (parkoviště u Billy ve 14:50 hod.)
- Moravec (autobusová zastávka u Charitního domova pro duchovní ve 15:25 hod.)
- Velké Meziříčí (autobusová zastávka Novosady v 15:45 hod.)
- Velká Bíteš (autobusové nádraží na náměstí ve 16:10 hod.)
pozn.: Je možné zastavit na trese mimo základní místo nástupu, a to na základě domluvy s koordinátorkou sbírky.




Na akci je třeba se telefonicky nahlásit ideálně do 22. 12. 2019 na tel.: 777 755 444 (doprovod
v autobusu – Michaela Kuchtová).
Při nahlašování sdělí zájemce o účast: závazný počet osob, místo nástupu, telefonický kontakt na
jednotlivce nebo zodpovědnou osobu za skupinu.
Prosím, přijďte k autobusu včas. V případě špatného počasí omluvte drobné zpoždění.

3. TŘÍKRÁLOVÝ KONCERT, 12. 1. 2020
Termín: neděle 12. 1. 2020, od 17:00 hod.
Místo konání: kostel sv. Kunhuty v Novém Městě na Moravě
Určeno pro: všechny koledníky a příznivce Oblastní charity Žďár nad Sázavou
Vstup: zdarma
Účinkující:
• SONK – Smyčcový orchestr Něhoslava Kyjovského při ZUŠ Bystřice n. P.
a komorní sbor ALTER EGO Bystřice nad Pernštejnem
• C – VOX – komorní sbor Žďár nad Sázavou

4. KINO PRO KOLEDNÍKY ŽĎÁR NAD SÁZ., 29. 1. 2020
Termín: středa 29. 01. 2020, 16:00 hodin a 18:30 hod.
Místo: Kino Vysočina, Brodská 1000/2, 591 01 Žďár nad Sázavou 3
Určeno pro: všechny koledníky Oblastní charity Žďár nad Sázavou
Vstup: zdarma na základě platných vstupenek vydaných koordinátorkou Tříkrálové sbírky
asistentům během rozvozu sbírky. Asistenti sbírky předávají vstupenky koledníkům. Počet
vstupenek je omezený!
Představení: Bude upřesněno během prosince na facebooku, webových stránkách Oblastní
charity Žďár nad Sázavou.
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KALENDÁŘ LOKÁLNÍCH AKTIVIT
Lokální akce jsou určeny pro koledníky z vymezených lokalit, nejedná se o
celookresní akci. Důvodem jsou omezené možnosti akce.

KINO PRO KOLEDNÍKY VELKÉ MEZIŘÍČÍ, 19. 1. 2020

Termín: neděle 19. 01. 2020, 16:00 hodin
Místo: Jupiter Club, Náměstí 17, Velké Meziříčí
Určeno pro: koledníky z Velkého Meziříčí a blízkého okolí
Vstup: na základě platných vstupenek vydaných během rozvozu materiálu na sbírku
koordinátorkou tříkrálovým asistentům, nebo paní Kamanovou. Vstupenky se vydávají
koledníkům. Počet vstupenek je omezený!
Představení: Překvapení pro koledníky

KINO PRO KOLEDNÍKY JIMRAMOV, 26. 1. 2020
Termín: neděle 26. 01. 2020, 15:00 hodin
Místo: Sokolovna Jimramov
Určeno pro: pro koledníky vedené asistenty z Fryšavy a Jimramova
Vstup: zadarmo, bez vstupenky, informace u tříkrálových asistentů z Jimramova a Fryšavy
Představení: Willy a kouzelná planeta (změna programu vyhrazena)

ZVÝHODNĚNÉ VSTUPY
SKI AREÁL JIMRAMOV
Termín: od 1. 1. 2020 – 31. 3. 2020
Místo: SKI Areál Jimramov
Určeno pro: koledníky pod záštitou asistentů z Jimramova a Fryšavy.
Zvýhodněný vstup: na základě vstupenky 1+1, informace u asistentů z Jimramova a Fryšavy
WELLNESS KUŘIM – BAZÉN
Termín: od 1. 1. 2020 – 31. 3. 2020
Místo: Wellness Kuřim
Určeno pro: koledníky pod záštitou asistentů z Velké Bíteše a Borovníku
Vstup: zdarma na základě vstupenky, informace u asistentů z Velké Bíteše a Borovníku
AREÁL SPORTU A KULTURY – BAZÉN
Termín: od 2. 1. 2020 – 29. 2. 2020
Místo: Areál sportu a kultury
Určeno pro: koledníky pod záštitou asistentů z Bystřice nad P., Rozsoch, Věchnova, Víru.
Vstup: zdarma, informace u asistentů z Bystřice nad P., Rozsoch, Věchnova, Víru.
Pozor! Asistenti dostanou přesně vymezený počet vstupenek, které získala Oblastní charita
Žďár nad Sázavou na základě jednání s institucemi + jednoduché informace, jak mohou
rozdávat vstupenky. Množství vstupenek není možné navyšovat a jsou přesně daná pravidla
čerpání, které asistenti neovlivní.
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