
 

 

Tisková zpráva ze dne 22. 1. 2013: 

Výsledky Tříkrálové sbírky 2013 v Oblastní charitě Třebíč 

 
V Oblastní charitě Třebíč bylo dokončeno sčítání třinácté Tříkrálové sbírky, která probíhala 

v celé ČR  1. - 14. ledna 2013.   

Dobrovolníci Oblastní charity Třebíč vybrali v celém našem okrese  1 882 549 Kč,           

tj. o 52 177 Kč víc než loni, kdy byl výtěžek  1 830 372 Kč.  

Na koledování se podílelo přes 1000 dobrovolníků, bylo vydáno 401 pokladniček.  

Občané města Třebíč a přilehlých obcí přispěli do Tříkrálové sbírky částkou  304 039 Kč,     

o 22 061 Kč více než vloni. 

 

Zajímavosti  

Nejtěžší pokladnička studenta Katolického gymnázia Karla Čapky vážila 4,7 kg, nejvíce se 

podařilo vykoledovat ve prospěch naší třebíčské Charity skautské vedoucí paní Jaroslavě 

Hlinkové, a to 43 286 Kč. 

Aktivity související s Tříkrálovou sbírkou 

Ředitel třebíčské Charity Petr Jašek spolu se svými pracovníky v královských převlecích   
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navštívil v pátek ráno 4.1.2013 třebíčskou radnici, některé  osobnosti města, a také seniory v 

Domovince. Kolem poledne přijel se skupinkou na koledu do Jaderné elektrárny v Dukovanech.                                                                                             

V sobotu 5.1.2013 proběhlo v Náměšti n. Osl. po sedmé tradiční přivítání Tříkrálového průvodu 

s mudrci na koních a prostým lidem nesoucím dary do Betléma. V řadách těch, kdo přišli 

průvod pozdravit, nechyběl také ředitel Oblastní charity Třebíč, Petr Jašek. 

V neděli 6.1.2013 ve 13 hod. vyplula loď Horácko z přístavu v Kramolíně na Tříkrálovou plavbu 

po Dalešické přehradě. Na palubě lodi byli i Tři králové, kteří zazpívali cestujícím a postupně i 

s nimi společně koledy. Během plavby obešli malí králové s pokladničkou celou loď. 

Provozovatel lodi, Milan Jahoda, věnuje i jízdné z této plavby do Tříkrálové sbírky. Tento dobrý 

nápad se letos uskutečnil podruhé. „Budeme pokračovat i další rok,“ plánuje Milan Jahoda… 

 

Využití peněz získaných při Tříkrálové sbírce 2013 v Oblastní charitě Třebíč 
 

Část peněz bude použita na další rozvoj služeb Charity v tomto roce. Chtěli bychom přispět na 
provoz charitní pečovatelské služby a usnadnit tak život seniorům a lidem se zdravotním 
znevýhodněním, kteří pro svůj věk, chronické onemocnění nebo zdravotní postižení potřebují 
pomoc druhé osoby. Část výtěžku poputuje do charitních zařízení pro děti a mládež. Ze 
sbírky bude také hrazena individuální pomoc lidem, kteří se ocitli v nouzi.  
 

Výtěžek Tříkrálové sbírky 2012 
 

Byl přerozdělen mezi jednotlivé projekty Oblastní charity Třebíč. Největší část připadla na 
rekonstrukci domu na Karlově nám. v Třebíči, ve kterém mají od července 2012 zázemí 
terénní charitní služby (ošetřovatelská, pečovatelská, hospicová a osobní asistence).  
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Byly opraveny prostory pro charitní pečovatelskou službu v Domech s pečovatelskou 
službou na Myslbekově a Koutkově ulici v Třebíči.  
 
Středisko Rané péče, které poskytuje služby na podporu celé rodiny dítěte raného věku se 
zdravotním postižením, zakoupilo osobní automobil pro převoz terapeutických pomůcek.  
Část výtěžku byla využita na zahraniční humanitární pomoc nemocným a starým lidem 
v oblasti Melitopol a Orlovo na Ukrajině. 
 

Poděkování ředitele Oblastní charity Třebíč 

„Děkuji všem za jakoukoliv formu pomoci při Tříkrálové sbírce. Velký a upřímný dík patří 

zejména Vám, koledníkům, kteří jste se vydali do terénu a nesli na sobě tíhu celé této náročné 

služby. Velmi si této obětavosti a ochoty vážím.  

Všem, kteří jste do sbírky přispěli a nezřídka i srdečně a radostně naše koledníky přijali, Vám 

také ze srdce děkuji. Děkuji Vám za důvěru a podporu. Vaše pomoc nás nejen těší, ale dává 

nám možnost naplňovat naše poslání – pomáhat lidem v obtížných životních situacích,“ Petr 

Jašek, ředitel Oblastní charity Třebíč. 

 

Více informací podají koordinátorky sbírky: 

Martina Veselá,   tel. 775 179 314, 568 408 482 

Blanka Spilková, tel. 739 389 138, 568 408 482 

Informace najdete též na: www.trebic.charita.cz, www.trikralovasbirka.cz; www.dchb.charita.cz 

Ing. Marie Paločková, asistentka OCH Třebíč, tel. 568 408 470, trebic@charita.cz 
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