Vizovický a Zlínský děkanát 2. - 6. ledna 2014
Tisková zpráva
Ve Zlíně dne 30.prosince 2013
Tříkrálovou polévku budou rozlévat osobnosti města
Již tradičně se největším zlínským sídlištěm nese o první lednové sobotě vůně tříkrálových
jitrniček. Tentokrát ji možná, v rámci zlínského netradičního koledování, předčí Tříkrálová
polévka.
Tříkrálová polévka bude podána všem, kdo se v dopoledních hodinách dostaví před kostel na
zlínských Jižních Svazích. „Jde o jednu z doprovodných akcí Tříkrálové sbírky, do níž se
zapojí osobnosti našeho města z různých oborů“ říká ředitel zlínské Charity Vlastimil Vajďák
a pokračuje: „Sochař, hudebník, herečka, redaktorka, jednatel, ředitel či náměstek. Ti všichni
budou vydávat polévku, přičemž kdo bude mít možnost, může za ni do zapečetěné kasičky
přispět drobnou pětikorunou, nebo drobnou pětitisícikorunou. Dle možností. Polévka bude
zadarmo pro ty, kdo přispět nemohou.“ A jaká polévka to bude? Odpověď dostanou všichni
příchozí v sobotu, 4. ledna 2014 v čase 9 – 12hodin. Pro příchozí budou připraveny k
zakoupení také teplé nápoje a masné zabíjačkové výrobky.
V pondělí, 6. ledna, pak bude v regionu již patnáctá koleda v pořadí ukončena. „Nejen koleda
v tento den skončí, ale i doba vánoční ve městě. Tříkrálové putování městem bude zahájeno
v 15:30hodin v kostele sv. Filipa a Jakuba, poté průvod vedený králi přijde na náměstí Míru,
kde bude na pódiu před městskou radnicí odehrána Vánoční hra o narození Ježíška v režii
farníků sv. Filipa a Jakuba Zlín,“ naznačuje program Pavla Romaňáková.
Nad sbírkou 2014 převzal záštitu náměstek primátora města Zlína a zastupitel Zlínského kraje pan Mgr. Miroslav Kašný.
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Příloha:
Sledujte stále aktualizované stránky www.charitazlin.cz
sobota 04.01.2014 v čase 9-12hodin, Tříkrálová polévka, před kostelem PMPK na JS
Osobní účast přislíbili Helena Čermáková, herečka MDZ, Andrea Kratinová, redaktorka
Českého rozhlasu, Gabriela Sluštíková redaktorka České televize, Ing. Ivo Benda, Greiner
packaging Slušovice s.r.o. jednatel, Bc. Stanislav Daniel, poradce Asociace krajů pro
národnostní problematiku, MUDr. Josef Devát předseda sociální komise SMZ, P.Ivan Fišar,
děkan zlínského děkanátu, P.Mgr. Pavel Glogar, administrátor farnosti PMPK, Radim Hanke,
akademický sochař, RNDR. Stanislav Hozík, Impromat Klima spol. s.r.o. jednatel, Mgr.
Miroslav Kašný, náměstek primátora města Zlína a krajský zastupitel, Ing. Milan Kladníček
ředitel Městské policie Zlín, Ing. Petr Kročil, Kovárna VIVA a.s., Karel Markytán, člen
kapely AG FLEK, RNDr. Josef Němý, ředitel Filharmonie Bohuslava Martinů Zlín, Libor
Vranka, Sodexo s.r.o. regionální manažer.
pondělí 06.01.2014 v 15:30hodin, Tříkrálové putování městem, zlínské náměstí Míru
15:30 hodin společné setkání pastýřů, andílků, trubačů a všech příznivců u jesliček v kostele sv.
Filipa a Jakuba
15:45 hodin průvod městem vedený králi od kostela na náměstí Míru
16:00hodin pódium před městskou radnicí
trubači, Vánoční hra o narození Ježíška /připravila farnost sv. Filipa a Jakuba ve Zlíně/
symbolické ukončení sbírky a doby vánoční ve městě
na závěr průvod zpět na místní faru
Realizace:
Charita Zlín, farnost sv. Filipa a Jakuba Zlín, RadioZlin, statutární město Zlín
Změna programu vyhrazena

