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Tříkrálová sbírka 2019 
 

Chtěla bych poděkovat všem, kteří se letos zúčastnili Tříkrálové sbírky 

jako koledníci, a také všem, kteří do sbírky finančně přispěli. 

V letošním roce jsme nechali zapečetit 18 kasiček. Jednu jsme měli do 

rezervy, ale nakonec se ještě přihlásila ke koledování jedna rodina, a 

tak byly všechny kasičky využité a některé byly naplněné opravdu „po 

okraj“.  Po rozpečetění kasiček na MěÚ v Říčanech jsme byli 

překvapeni, jaké množství peněz se může do kasičky vejít – jedna 

skupinka vybrala 13 526,- Kč! Celková částka činila úžasných 93 070,- 

Kč! Byla to druhá největší suma, kterou jsme od roku 2002 vybrali.  

Darovanými finančními prostředky podpoříme projekty Arcidiecézní 

charity Praha (ADCH): Materiální a potravinová pomoc nejchudším 

lidem v ČR, Poradna Magdala – pomoc obětem násilí, Vybudování 

centra sociálních služeb Farní Charity Vlašim, Ozdravný pobyt 

běloruských dětí v Praze, Podpora nemocnice v Ugandě. Větší část peněz se vrátí do naší Farní 

charity (65 %) a budou použity na akce pro seniory a nemocné, na výpomoc potřebným rodinám ve 

spolupráci se sociálním odborem MěÚ Říčany, jako podpora hospice v Čerčanech a Domova pro 

seniory v Mukařově. 

Moc si vážíme toho, že Vás tato sbírka oslovila, a že jste tak bohatě přispěli do tříkrálových 

pokladniček. Přestože sbírka probíhá v období po nakupování vánočních dárků a po silvestrovských 

oslavách, ještě Vám zbylo na to, abyste se rozdělili s potřebnějšími. Za všechny Vaše dary děkujeme 

a ať Bůh Vaši štědrost oplatí! 

 

A jak dopadla sbírka celkově? 
 

V pražské arcidiecézi se vybralo skoro 8 milionů a v celé České republice více než 119 milionů. 

K tomu se ještě musí připočítat skoro milion, který se vybral jako DMS při vysílání Tříkrálového 

koncertu, který uvedla Česká televize. 

Čtyři miliony mincí 

Poděkování patří i České spořitelně, která je partnerem Charity ČR. Zaměstnanci spořitelny na 

pobočkách po celé republice zpracovávají výtěžek zcela zdarma, a to již od samotného vzniku 

Tříkrálové sbírky. Jen pro představu: 15. až 18. ledna 2019 byl na centrálním pracovišti České 

spořitelny v Praze zpracován výtěžek Tříkrálové sbírky v částce 3 439 394 Kč. Zaplnil 67 

zapečetěných vaků, v nichž se nacházelo 10 606 bankovek a 114 345 mincí. Samotné přepočítání 

mincí a bankovek zabralo třem pokladníkům čistých 16 hodin práce. Celkový výtěžek sbírky 119 

milionů korun je tak kvalifikovaným odhadem tvořen zhruba z 367 000 ks bankovek a 4 000 000 ks 

mincí.  

 

Charitní středisko sociální péče oznamuje: 
 

Poskytujeme služby v okolí Říčan, Velkých Popovic, Kamenice: 

1. Terénní osobní asistence (péče o seniory v jejich domácím prostředí, úklid, nákup, vaření) 

2. Služba mediátora – mimosoudní řešení sporů mezi občany 

Mgr. Věra Bobovská, 774 994 357, bobovska@socialnipece.cz, www.socialnipece.cz  
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