
Milí asistenti, 

zasílám upřesňující e-mail k Tříkrálové sbírce v našem okrese. Aktuální epidemiologická situace v ČR stále 

neumožňuje realizovat tradiční koledu v celé České republice. Stále ale doufáme tak jako vy, že v druhé polovině 

ledna budou moci v našem okrese koledníci vyjít. Ve zprávách v médiích můžete zaslechnout různé informace ke 

sbírce. Prosím, sledujte a řiďte se pokyny z Oblastní charity Žďár nad Sázavou, které Vám zasílám nebo je 

umísťujeme na webové stránky www.zdar.charita.cz.  

SHRNUTÍ ZÁKLADNÍ INFORMACÍ K TŘÍKRÁLOVÉ SBÍRCE V NAŠÍ OBLASTI 

- Termín TŘÍKRÁLOVÉ SBÍRKY 1. – 24. 1. 2021 

- Aktuálně platí, že od 1. – 10.1. 2021 se nekoleduje. O dalším vývoji sbírky rozhodne epidemiologická situace 

a ředitel Diecézní charity Brno.  Koledování ovlivňuje PES – v 5. stupni se nesmí koledovat! 4. stupeň PES 

koledu umožňuje za zvýšených hygienických opatření, ale na základě rozhodnutí diecézního ředitele.  

- Důležité informace o Tříkrálové sbírce naleznete na www.zdar.charita.cz (odkaz Tříkrálová sbírka 2021). 

Naleznete zde vše podstatné ke koledování, o on-line koledě, i o on – line akcích, spoty… Ve spodní části je 

umístěn odkaz přímo pro tříkrálové asistenty. 

- O PODSTATNÝCH INFORMACÍCH VÁS BUDU INFORMOVAT prostřednictvím e-mailu, telefonu. 

CO MŮŽETE UDĚLAT AKTUÁLNĚ PRO SBÍRKU? 

- Aktuálně doporučujeme umísťovat pokladničky na veřejně přístupná místa (obchod, lékárna, obecní 

úřad…) a o těchto místech pak informovat občany prostřednictvím místního rozhlasu a webu. Prosíme o 

zajištění, upevnění pokladničky. Ke pokladničce dejte letáčky, které jste obdrželi + plakátek označující, který 

zasílám v příloze.  

- Vhodné místo pro umístění kasičky je také kostel. Prosím, kontaktujte místního kněze a požádejte jej o 

možnost bezpečného umístění kasičky (např. v neděli, kdy je možnost ve většině farností přistoupit ke sv. 

přijímání). 

- Neváhejte šířit informace o sbírce či o online koledě na sociálních sítích, ve farnostech, obcích, osobních 

profilech. Můžete vhodně umísťovat úžasnou upoutávku na on-line koledu (viz. příloha) – např. web 

obce/města. 

- Požádejte obec o umístění tohoto textu na web nebo sociální sítě a doplňte místo uložení kasičky ve vaší obci 

(červeně označené): 

Milí občané, 
 

aktuální situace prozatím nedovoluje tradiční koledování. 
Pokud chcete již nyní podpořit Oblastní charitu Žďár nad Sázavou v její činnosti, 

zašlete finanční příspěvek na Tříkrálový účet 
66008822/0800, variabilní symbol: 77706800 

nebo využijte další možnosti finančního příspěvku prostřednictvím webových stránek 
www.zdar.charita.cz 

Aktuálně jsme také umístili v naší obci kasičku (vypsat místo uložení kasičky) do které 
můžete přispívat. 

Děkujeme! 

- Držet se, prosím našich pokynů. V případě dalších dotazů mě neváhejte kontaktovat 777 755 444 (Mgr. 

Michaela Kuchtová). 

 

Velmi Vám děkuji za přízeň, spolupráci a trpělivost a přeji příjemné dny v novém roce.  

 

 


