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Milí asistenti,  
 
 
tradiční Tříkrálová sbírka v netradiční době je před námi a já budu ráda, když se ji 
pokusíme společně zvládnout. V tomto dokumentu Vám předávám základní 
organizační pokyny, které vychází z let minulých a jsou doplněny o podstatné 
informace k letošnímu mimořádnému ročníku.  
 

• Termín koledování je prodloužen: 1. 1. – 24. 1. 2021 

 

• Informace o sbírce naleznete na webu www.zdar.charita.cz 

Na stránkách bude vytvořena sekce Tříkrálová sbírka 2021, kam budeme 
vkládat aktuální informace ke sbírce, odkazy na on-line koledování… 
 

• Během sbírky Vám budu k dispozici na tomto telefonním čísle: mobil 777 755 
444 (koordinátorka sbírky – Mgr. Michaela Kuchtová).  Při elektronické 
komunikaci používejte e-mail: michaela.kuchtova@zdar.charita.cz 
 

• Požehnání koledníků bude on – line 2. 1. 2021, on-line Tříkrálový koncert 
2021 na ČT v 18:00 hod. Podrobnější informace sledujte na našich stránkách. 
 

• V letošním roce bohužel nemohou být žádné doprovodné akce (kina, 
vstupenky pro koledníky, Tříkrálový koncert v Novém Městě na Moravě. POZOR! 
Na letácích ve větších městech, které půjdou poštou do vybraných lokalit tento koncert je 
propagovaný, letáky jsou již připravené k distribuci a nelze je stáhnout).  

• Prosíme, pokud můžete, vkládejte peníze z koledování na účet Tříkrálové 
sbírky (např. přes Českou poštu, Českou spořitelnu…). Tento krok nám velmi 
pomůže! Poplatek za převod vyřešíme společně, neodečítejte jej ze sbírky! 
 
Tříkrálový účet:  

66008822/0800, variabilní symbol: 7776800  
Nově: V České spořitelně již nemáme bezplatný vklad! 

 

Děkujeme za spolupráci při realizaci Tříkrálové sbírky 2021 

 

S pozdravem   

 

 

Mgr. Michaela Kuchtová 
Koordinátorka Tříkrálové sbírky 



Stránka 2 z 3 

 

OBECNÉ ORGANIZAČNÍ POKYNY 
(INFORMACE VYCHÁZEJÍCÍ Z MINULÝCH LET) 

 

1. ZAPEČETĚNÍ POKLADNIČKY NA OÚ 
Před sbírkou je třeba provést zapečetění pokladničky na OÚ (1 pracovník úřadu, 1 osoba 
za organizátora sbírky – tzn. vy jako asistent sbírky, mimořádně koordinátorka Tříkrálové 
sbírky). Uskuteční se tak, že: 

a. přes uzávěr pokladničky se přelepí papírová páska s razítkem obecního úřadu a 
podpisem pracovníka a přelepí se izolepou, 

b. na nálepku obecního úřadu či Charity se nesmazatelně napíše číslo stejné, jaké 
je na průkazce vedoucího koledníků, 

c. vyplní se zápis o zapečetění pokladniček – 1 x pro úřad a 1 x pro Vás/nás. 
 
2. BĚHEM SBÍRKY 

a. Vedoucí skupinky je zapsán v Soupisu vedoucích skupinek koledníků, má u sebe 
vyplněnou a podepsanou průkazku. 

• Průkazka je forma pověření vedoucího skupinky biskupem, ředitelem Charity 
Česká republika k zajištění sbírky a odpovědnosti za pokladničku. 

• Touto průkazkou se vedoucí skupinky musí při koledování a při jednání 
s občany na požádání prokázat a doložit ji i se svým občanským průkazem 
(nepřipevňujte průkazku na pokladničku!). 

• V případě ztráty či zničení průkazky je třeba neprodleně informovat 
koordinátorku sbírky. 

b. Vedoucímu skupinky musí být nad 15 let a chodí s koledníky nebo je jedním 
z koledníků. 

c. Koledníci se chovají mile, i když jsou odmítnuti, píšou křídou pouze nad dveře a se 
svolením majitelů, chodí v kostýmech Tří králů a mají veškerý potřebný materiál (cukr, 
leták).  

d. Za pokladničku a průkazku během koledování je zodpovědný vedoucí skupinky. 
e. Po ukončení koledování vedoucí pokladničku s nepoškozenou pečetí a se svojí 

průkazkou opět vrátí asistentovi. 
f. Pokud došlo k porušení pečeti, je nutné nejpozději následující pracovní den informovat 

obecní úřad, v případě krádeže okamžitě informovat koordinátorku sbírky.  
g. Tam, kde bude pokladnička vystavena na veřejném místě, musí být neustále pod 

dohledem zodpovědného pracovníka.  
 

3. ROZPEČETĚNÍ A UKONČENÍ SBÍRKY  
 
Po ukončení koledování je třeba provést rozpečetění pokladničky na OÚ (1 pracovník úřadu, 
1 osoba za organizátora sbírky) a vyplnit: 

a. zápis o otevření pokladniček – 1x pro úřad a 1 x pro Vás 
b. výčetkový list – ke každé pokladničce patří výčetka – číslo výčetky musí souhlasit 

s číslem pokladničky a průkazky vedoucího skupinky (kopie výčetkových listů si může 
úřad nechat k archivaci). 

c. Neproměňujte peníze úřadům – zanechejte je tak, jak je koledníci vykoledovali. 
d. Prosíme Vás, pokud můžete, vkládejte peníze z koledování na účet Tříkrálové 

sbírky. 
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e. Po skončení sbírky předat koordinátorce:  

• POKLADNIČKY, PRŮKAZKY vedoucích skupinek 

• ZÁPIS O ZAPEČETĚNÍ POKLADNIČEK - 1 X  

• SOUPIS VEDOUCÍCH SKUPINEK KOLEDNÍKŮ  

• ZÁPIS O OTEVŘENÍ POKLADNIČEK – 1 X + VÝČETKU ke každé kasičce 

• VÝTĚŽEK či POTVRZENÍ O VKLADU NA TŘÍKRÁLOVÝ ÚČET 
 

4. MOŽNOSTI ULOŽENÍ A ODEVZDÁNÍ VÝTĚŽKU Z TS 
 
Z důvodu bezpečnosti, prosíme, využijte možnost uložit vykoledované finance na bezpečné 
místo či je vložte přímo na účet Tříkrálové sbírky. Způsob předání výtěžku viz. samostatná 
příloha pro aktuální rok. 
 
5. FOTOGRAFIE Z KOLEDY 

Naše koledování je oblíbeným tématem novinářů a zajímá i širokou veřejnost. Fotografie 
z příprav a samotného koledování rádi využíváme pro tvorbu propagačních materiálů, 
vkládáme na webové stránky, sociální sítě a přikládáme je jako součást tiskových zpráv. 
Jedná se o veřejnou akci, není tedy nutný souhlas fotografovaných. Zároveň ale 
respektujte, prosíme, nesouhlas s fotografováním a dotyčnou osobu nefoťte. Pokud 
máte fotografie z Tříkrálové sbírky u vás a chcete se o ně s námi podělit, zasílejte je, prosím, 
na mail koordinátorky sbírky. Zasláním fotografie souhlasíte s jejím uveřejněním. U fotografií 
nebudou uvedena jména osob na nich zachycených. Fotografie i průběh sbírky můžete 
sledovat: www.zdar.charita.cz, sociální sítě Oblastní charity Žďár nad Sázavou (FB, Twitter, 
Instagram) a v mediích. 

 

6. TRADICE TŘÍKRÁLOVÉ SBÍRKY 
Tříkrálová sbírka vznikla na základě staré lidové tradice, 
která má svůj původ ve středověku, kdy se ve městech a 
na vsích hrály hry o Třech králích. Představení vyprávěla o 
třech mudrcích z dalekého východu – Kašparovi, 
Melicharovi, Baltazarovi, kteří se přišli poklonit Ježíškovi v 
jesličkách v Betlémě a předali mu své dary – kadidlo, 
myrhu a zlato. Chudé děti pak chodily 6. ledna oblečené za 
Tři krále po domech s betlémskou hvězdou a kadidlem, 
zpívaly lidem koledu „My tři králové“ a posvěcenou křídou psaly na dveře domů K + M + B + 
s příslušným letopočtem. Vždy za to dostaly něco dobrého a občas i pár grejcarů na 
přilepšenou. Traduje se, že symboly označují počáteční písmena jmen Tří králů, ale tak to 
není! Symboly K + M + B + jsou zkratkou latinského „Christus mansionem benedicat“ – 
„Kristus žehnej tomuto domu“. Tři křížky pak symbolizují Nejsvětější Trojici – Otce, Syna a 
Ducha svatého. Od roku 2000 Charita České republiky dala tradičnímu pojetí oslav Tří králů 
další rozměr, a to v podobě Tříkrálové sbírky. V období svátku se snaží při jejím 
organizování získat finanční prostředky na zajištění vlastní činnosti a mezinárodní pomoci, 
podpořit tříkrálovou tradici a dobrovolnictví, formovat veřejné mínění ve prospěch solidarity 
s těmi nejpotřebnějšími. A tak koledníci mohou nejen šířit dávnou tradici, získat malou 
dobrotu, ale i vykoledovat dar určený na podporu projektů Charity Česká republika. 


