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Záštitu nad sbírkou převzala Bc. Kateřina Francová, náměstkyně primátora města Zlína
Tisková zpráva
Ve Zlíně dne 2.ledna 2015
Vánoční čas ve městě ukončí Kašpar, Melichar a Baltazar
Kašpar, Melichar a Baltazar již doputovali do našeho regionu. Největší sbírka v zemi, kdy
koledníci putují dům od domu a rozdávají koledou radostné poselství a zároveň koledují pro
potřebné, je dnešním dnem v celé naší zemi zahájena.
Na zlínské náměstí Míru přijedou mágové z Východu nikoliv na velbloudech, ale na koních,
v den svého svátku, aby oficiálně otevřeli sbírku ve městě a současně zde ukončili vánoční
čas sfouknutím osvětlení vánočního stromu. Než se však na náměstí objeví, zahájí Tříkrálové
putování městem společným setkáním v půl čtvrté s andílky, hudebníky, pastýři a s místním
knězem, u jesliček ve zlínském kostele sv. Filipa a Jakuba. Poté vyjdou všichni v průvodu za
zpěvu koled na místní náměstí, kde představí Hru o Narození Ježíška, Živý betlém.
Nejvíce králů pak bude ve městě k vidění o druhém lednovém víkendu. Poté, po velmi dlouhé
cestě, se královské družiny odeberou na téměř roční odpočinek. Odpočinek však nečeká
pracovníky obcí a organizátora, kteří v následujících dnech budou kasičky otevírat.
„Nejednou při rozpečeťování kasiček nechápavě pokyvuji hlavou, kdo že to tak dobře
zapečetil,“ s úsměvem popisuje chvíle napětí Pavla Romaňáková, koordinátorka sbírky ve
zlínské Charitě a pokračuje: „V loňském roce jsme takto zapečetili a opětovně otevřeli 292
kasiček. Letos jsme toto číslo ještě nepřekročili. Všichni, kdo by chtěli zažít zlínskou
královskou pouť, mají stále možnost zaregistrovat se jako vedoucí skupinky koledníků,
pokořit s námi hranici tří set kasiček a současně podpořit největší dobrovolnickou sbírku.“
Tříkrálové putování městem finančně podpořilo statutární město Zlín.
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