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Tisková zpráva
Ve Zlíně dne 15. listopadu 2013
Králové roznášejí radost z dobrého díla tisícům dárců
I když do svátku Tří králů zbývá více než padesát dnů, technická příprava blížící se sbírky
s totožným názvem, je v plném proudu. Na Zlínsku koordinuje od roku 2000 největší
dobrovolnickou aktivitu v zemi Charita Zlín. V následujícím roce tedy půjde ve Vizovickém
a Zlínském děkanátu o patnáctý ročník.
Tříkrálová sbírka, jak ji známe dnes, navázala na počátku nového tisíciletí na starou lidovou
kolednickou tradici a od té doby každoročně koledují králové do zapečetěných pokladniček
nikoliv pro sebe, ale ve prospěch lidí, kteří se dostali do těžké životní situace. Obecným
účelem sbírky je pomoc rodinám a lidem v nouzi u nás i v zahraničí a podpora charitního díla.
Během předešlých čtrnácti ročníků vyslala Charita Zlín do ulic tří měst a postupně až čtyřiceti
obcí celkem 2634 skupinek koledníků, což je až deset a půl tisíce dobrovolníků, pokud
skupinka měla tři krále a vedoucího skupinky, jako doprovod. „S některými z nich se
potkáváme skutečně od začátku, celých čtrnáct let“ říká Vlastimil Vajďák, ředitel Charity Zlín
a dodává: „Z toho, jaké informace od nich získáváme, víme, že roznášejí radost z dobrého díla
dalším tisícům dárců. Finanční výtěžek nám umožňuje pomáhat potřebným u nás i
v zahraničí. Naše parketa je však v pomoci v našem regionu a vždy, když rozhodujeme o
přímé pomoci, znovu děkuji všem, kteří jakýmkoliv způsobem pomáhají v rámci sbírky a díky
nimž můžeme pomáhat těm nejpotřebnějším v našich městech a obcích.“
Nad sbírkou 2014 převzal záštitu náměstek primátora města Zlína a zastupitel Zlínského kraje pan Mgr. Miroslav Kašný.
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Tříkrálová sbírka 2013
Vykoledováno /279 skupinek ve 3 městech a 40 obcích/: 1 442 572,-Kč
Přiděleno na projekty Charity Zlín: 854 518,74 Kč (z toho 17 826,98 výnos DMS a
poukázek)
Rozdělení výtěžku:
524 518,74 Kč
Přímá pomoc
sociálně potřebným.
130 000 Kč
Projekt
Uživatelům předáváme
kvalitně vyprané prádlo
(CHPS - zázemí pro praní,
žehlení a mandlování
prádla: nátěr podlahy,
revitalizace obkladů,
úložné prostory, pračka,
sušička, údržba mandlu).
100 000 Kč
Nemocnice Milosrdných bratří Vizovice (antidekubitní podložky a infuzní křesla).
100 000 Kč
Nouzový fond pro Pomoc osobám postiženým např. živelnou katastrofou na Zlínsku v letech
2013 – 2015.

