
 

 

 

Sledujte tříkrálový Facebook 
www.facebook.com/trikralovasbirka 
 

Tisková zpráva ze dne 28. 12. 2012 
Přípravy 13. ročníku Tříkrálové sbírky vrcholí 
(BRNO) Sbírka v brněnské diecézi začne 2. ledna ve 14.30 hod. tradičním požehnáním koledníků biskupem 
Mons. Vojtěchem Cikrlem na Petrově. Koledování potrvá do 14. 1. 2013. V loňském roce do sbírky lidé 
darovali na jižní Moravě a v části Kraje vysočina téměř 17,5 mil. korun, podpořila tak 90 projektů pomoci. Na 
území celé ČR výtěžek největší dobrovolnické kampaně přesáhly 75 mil. korun. 
„V roce 2012 se sbírky účastnilo 11 000 koledníků bez nároku na jakoukoliv finanční odměnu, v celé republice tak 
dobročinnou kampaň uskutečňuje 50 tisíc dobrovolníků. Výše darů i dobrovolníků dokazuje, že náboženská tradice 
koledování a dobrá vůle stále patří mezi silné stránky obyvatel naší země. Je však nutné je posilovat, neustále 
oživovat a motivovat,“ říká ředitel Charity brněnské diecéze Oldřich Haičman.  
 
Příklady využití Tříkrálové sbírky 2012: 

OCH 
Brno 

Víceúčelové zařízení pro lidi 
bez domova 594 556,- Kč 

Rekonstrukce objektu, kde bude zprovozněno centrum sociálních 
služeb pro muže a ženy ohrožené sociálním vyloučením. 

OCH 
Rajhrad 

Odlehčovací služba v rámci 
Domu léčby bolesti 
s hospicem sv. Josefa 395 000,- Kč 

Dodavatelský úklid na odděleních hospice, praní prádla pacientů a 
svoz  
a likvidace zdravotnického odpadu. 

OCH 
Třebíč 

Středisko rané péče Třebíč 

67 626,45 Kč 

Příspěvek na nákup nového osobního automobilu vhodného pro 
převoz terapeutických pomůcek k péči o rodiny s postiženými dětmi 

OCH 
Hodonín 

Prostupné bydlení 

300 000,- Kč 

Příspěvek na pořízení budovy pro přechodné bydlení rodičů s 
dětmi, která umožní, aby rodina zůstala pohromadě 

OCH 
Znojmo 

Magdala - pomoc obětem 
obchodování s lidmi a 
nucené prostituce Znojmo 50 000,- Kč 

HIV testy, hygienické potřeby pro oběti nucené prostituce, psací stůl 
pro kancelář 

OCH 
Jihlava 

Zastávka Telč – 
nízkoprahové zařízení pro 
děti a mládež 702 400,- Kč 

Rekonstrukce střediska pro volnočasové aktivity mládeže, která je  
v nepříznivé životní situaci. 

OCH 
Břeclav 

Rekonstrukce topné 
soustavy Domova sv. Agáty  

123 514,- Kč 

Ubytování a podpora matek s dětmi, které se ocitli v dlouhodobě 
nepříznivé situaci nebo jsou obětmi domácího násilí  

OCH 
Blansko 

Středisko vzájemné 
humanitární pomoci 87 711,20 Kč 

Zajištění potravinové banky, humanitárního skladu a šatníku pro 
nejchudší. 

            
Záměry na r. 2013:  
Nákup elektrických polohovacích postelí, elektrických invalidních vozíků a zdravotnického materiálu pro 
pečovatelskou službu Charity Znojmo, nákup kompenzačních a zdravotních pomůcek na podporu individuální péče o 
zdravotně postižené nebo dlouhodobě nemocné pro Osobní asistenci žďárské Charity, dokončení rekonstrukce 
budovy určené k provozování nízkoprahového klubu pro děti a mládež jihlavské Charity v Telči, rekonstrukce střechy 
a stavební úpravy Domova svaté Agáty břeclavské Charity pro matky s dětmi v tísni, výstavba nového chráněného 
bydlení a dílny pro lidi s mentálním postižením na Vranově Oblastní charity Brno ad.  
 
Sbírku provází opět Tříkrálový koncert 6. ledna 2013 v přímém přenose z Městského divadla Brno v 18.00 hod. 
na ČT1. Moderují M. Kociánová, J. Čenský, vystoupí Čechomor, Charlie Straight, L Filipová, J. Kischner ad.   
 
              

 
 
 
Kontakt: Diana Tuyet-Lan Kosinová, tisková mluvčí DCHB, tel: 604 337 905 


