
Dobrý den/Ahoj, 

bohužel Vám musím oznámit, že v důsledku nepříznivého vývoje epidemiologické situace 
v České republice je pro letošní rok zrušeno klasické koledování během Tříkrálové sbírky. 
Prosím akceptujte toto rozhodnutí a nevydávejte se na klasickou koledu! Víme, že jste 
úžasní a chcete naše služby podpořit v této složité době. Věřte, že my Vaši pomoc velmi 
potřebujeme, i když letos trochu jinak než v minulých letech.  

MOŽNOSTI, JAK NÁS MŮŽETE LETOS PODPOŘIT EXISTUJÍ!  
CO MŮŽETE PRO LETOŠNÍ TŘÍKRÁLOVOU SBÍRKU UDĚLAT? 

1. Roznést dodané letáky do schránek ve Vaší obci a označit obydlí požehnanou 
křídou K+M+B+ 2021, bez koledování, bez převleků, bez kontaktování obyvatelů a 
za dodržení zvýšených hygienických opatření. V letácích naleznou lidé informaci, jak 
mohou přispět.  

2. Vytvořit tzv. „Tříkrálovou stráž“ – dobrovolník je připraven bez převleku s kasičkou 
na veřejném místě (např. obecního úřad, u betléma …) ve Vámi stanovém čase. Musí 
dodržovat zvýšená hygienická opatření, nesmí koledovat a být převlečen v kostýmu! 
Je možné nabídnout tříkrálový cukřík jako poděkování. O stanoveném čase je třeba 
informovat občany místním rozhlasem.  

3. Bezpečně umístit tříkrálové pokladničky na veřejně přístupná místa (kostel, 
obchod, lékárna, obecní úřad…)  po dohodě s odpovědnými osobami. O těchto 
místech informovat občany prostřednictvím místního rozhlasu a webu. K pokladničce 
dejte letáčky, které jste obdrželi.  

4. Šířit informace o online koledě a dalších možnostech, jak přispět na sociálních 
sítích, ve farnostech, obcích. Šiřte naše webové stránky www.zdar.charita.cz, 
lajkujte na sociálních sítích (např. FB: @ochzr). 

5. Šířit odkazy, které mají dělat radost nejen dětem: 
o soutěž pro děti, které jsou našimi příznivci a rády tvoří 

https://dchb.charita.cz/trikralova-sbirka/soutez-pro-koledniky/  
o nový projekt benefice žáků základních uměleckých škol našeho okresu 

FACEBOOK 
YOUTUBE  

 

Jsem si vědoma toho, že je organizování Tříkrálové sbírky letos v mnohém jiné a náročnější, 
ale pevně věřím, že ji společnými silami zvládneme. 

Děkuji Vám za Vaši pomoc a podporu. Prosím o potvrzení přijetí e-mailu! 

 

Michaela Kuchtová 

 

V příštím týdnu Vás budu informovat o svážení Tříkrálové sbírky. Budeme vybírat 

pouze kasičky a dokumenty k Tříkrálové sbírce. Zbytek materiálu Vám zůstane. Pokud 

jste dárky nerozdali, můžete je schovat na příští rok, a to z důvodu, že nevíme, zda 

dárky příští rok budeme moci nakupovat. 

 

 


