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Záštitu nad sbírkou převzala Bc. Kateřina Francová, náměstkyně primátora města Zlína

Tisková zpráva
Ve Zlíně dne 2.ledna 2015
Znakem tříkrálových koledníků Charity ČR není jen zapečetěná pokladnička
Již tradičně v prvních dnech nového roku vyrážejí do ulic měst a obcí v celé zemi králové,
aby rozdávali koledou radostné poselství a současně do zapečetěných pokladniček sbírali dary
nikoliv pro sebe, ale ve prospěch lidí, kteří se dostali do těžké životní situace.
Pokud koledníci, kteří žádají o dar do Tříkrálové sbírky 2015 pořádané Charitou Česká
republika, nepředloží na požádání svůj průkaz koledníka nebo odmítnou ukázat úřední
pečetění sbírkové kasičky, jedná se patrně o krále, kteří se za koledníky Charity ČR vydávají
podvodně. Jelikož si Charita ČR nečiní výhradní právo na tento lidový zvyk, tak ani
nemůže nést odpovědnost za dary, které veřejnost svěří koledníkům, jež nejsou u pořadatele
sbírky evidováni.
„Koledovat může kdokoli. Jde přece o lidovou tradici, která má u nás hluboké kořeny,“ říká
projektová manažerka Charity Zlín Pavla Romaňáková. Pokud však lidé chtějí přispět do
sbírky pořádané Charitou ČR, musejí přispět skupince koledníků, která má pověření
organizátora. „Vedoucí skupinky zmiňovaného pořadatele, je osoba starší 15-ti let a je
vybavena průkazkou koledníka, což je zplnomocnění k vybírání prostředků do zapečetěné
pokladničky, která má logo charity, dále dvě pečetě s razítkem obce a příslušné charity
olepené průhlednou lepicí páskou. Pak má kasička své pořadové číslo, jež je uvedeno i
na průkazce koledníka. Na ní je také číslo průkazu totožnosti nositele průkazky“,
vysvětluje Pavla Romaňáková a dále radí: „Pokud tomu tak není, může se veřejnost obrátit na
policii, ať už městkou či státní, jejíž pracovníci situaci prověří.“
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