
Tříkráloví koledníci přinášejí lidem radostnou zprávu o narození Božího syna v betlém-
ských jeslích. A prosí o dar na pomoc lidem v nouzi. Každá koruna v kasičce koledníků má 
svoji váhu. Přijmete, prosíme, tyto vyslance potřebných, které budeme potkávat
od 1. do 14. ledna 2016 v ulicích našich obcí a měst.

                DMS KOLEDA na číslo 87 777

Cena jedné DMS je 30 Kč.v Charita ČR z každé DMS obdrží 28,50 Kč.

Tříkrálovou sbírku můžete podpořit také odesláním �nančního daru na účet: 
66008822/0800 u České spořitelny.

 

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA
2016 KAŽDÁ KORUNA POMÁHÁ

Trikralova
sbirka

generální partner

Tříkrálový koncert v neděli 10. ledna 2016 od 18 hod 
odvysílá v přímém přenosu ČT1.

www.trikralovasbirka.cz



Charita Zlín 
je nestátní nezisková organizace, která se zabývá charitativní, zdravotní a humanitární 
činností ve zlínském regionu. Posláním Charity Zlín je praktická a konkrétní pomoc lidem v 
tělesné, duševní nebo sociální nouzi, bez ohledu na jejich národnostní a rasovou 
příslušnost, sociální postavení nebo náboženské vyznání. Konečným cílem jejího konání je 
důstojný život pro každého člověka v každé situaci.
Charita Zlín od roku 1991 pomáhá seniorům a zdravotně postiženým (pečovatelská služba, 
centrum denních služeb pro seniory), pomáhá osobám v krizi, sociálně slabým či osobám 
zasaženým živelnou katastrofou (odborné sociální poradenství), pomáhá rodinám (azylové 
ubytování), pomáhá zdravotně znevýhodněným (ošetřovatelské úkony indikované 
lékařem). 

Charitu Zlín finančně podporují statutární město Zlín, Zlínský kraj z programu Priority a 
dárci.

Ohlédnutí za Tříkrálovou sbírkou 2015 v regionu Zlínsko 

Pracovníci zlínské Charity spolu se zástupci více jak čtyř desítek měst a obcí (seznam míst, 
kde bylo koledováno http://zlin.charita.cz/tks/) rozpečetili 296 tříkrálových pokladniček, s 
nimiž koledníci putovali. Díky nim a díky Vám všem, kteří jste se do sbírky zapojili, byl 
vykoledován 1 633 184 Kč! 
Do zlínské Charity se vrátilo 964 138,16 Kč včetně výnosu DMS a poštovních poukázek. A 
kde Vaše peníze pomáhaly? 
514 138,16 Kč Přímá pomoc sociálně potřebným realizována ve spolupráci s obcemi a 
farnostmi (příspěvek na nákup chladničky a pračky, postelí a matrací, dále na nákup 
dýchacího přístroje, invalidního vozíku a léků, školného, otopu či potravin); 400 000 Kč 
projekt Vlastní nohy nás do centra a za aktivizací a kulturou už nedonesou (příspěvek na 
zakoupení vícemístného vozidla vhodného pro přepravu uživatelů - seniorů, do centra 
denních služeb a zpět domů; nákupem vozidla bylo docíleno zvýšení bezpečnosti přepravy 
uživatelů, komfortu cestování a úspoře času); 50 000 Kč Nemocnice Milosrdných bratří 
Vizovice (příspěvek na nákup profesionální pračky).

Zlínská Charita děkuje Vám všem a přeje Vám, aby i v letošním roce právě u Vás na 
zvonek zazvonili, koledu zanotovali a tři písmena nade dveře napsali ti nejkrásnější Tři 
králové – Kašpar † Melichar † Baltazar † 2016.
Charita Zlín, Burešov 4886, 760 01 Zlín, bankovní spojení: ČS, a.s., číslo účtu: 
1400878319/0800, telefon: 577 224 050, e-mail: info@zlin.charita.cz, 
https://www.facebook.com/CharitaZlin, www.zlin.charita.cz. 

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA u nás...

 

Charita Česká republika, Vladislavova 12, 110 00 Praha 1, e-mail: tks@charita.cz.
Tříkrálová sbírka je řádně evidovaná a kontrolována dle osvědčení oznámení Magistrátu hlavního města Prahy ze 
dne 15. 10. 2012 č. j. S-MHMP/1327710/2012 a 1340351/2012. Odpovědná osoba: Mgr. et Mgr. Lukáš Curylo, ředitel.


