
     

Vážení přátelé, 
velice si vážíme Vaší podpory Tříkrálové sbírky. Děkujeme za vřelé přijetí 
koledníků v minulé sbírce. V našem regionu se v roce 2020 vybralo 1 151 tis. Kč, 
které byly využity na: 

 podporu osob a rodin v nouzi 

 pomoc starým, nemocným a handicapovaným lidem 

 aktivity pro děti a mládež z rodin ohrožených sociálním vyloučením 

 provoz azylového domu SV. ANNA Domov pro matky s dětmi 

 provoz azylového domu Dům na půli cesty 

 zajištění dostupnosti Charitní pečovatelské služby v obcích regionu 
 

Tříkrálová sbírka 2021 proběhne virtuálně 1. - 24. 1. 2021  

Tříkrálová koleda nebude znít ulicemi, jak jsme byli zvyklí v minulých letech, 
ale štěstí, zdraví, dlouhá léta, a především požehnání do roku 2021 přinesou 
koledníci do Vašich domovů i navzdory koronavirovým opatřením. Nemusíte 
se bát - zdraví našich příznivců i koledníků je pro nás na prvním místě, proto 
letošní koleda proběhne virtuálně na www.trikralovasbirka.cz, kde bude 
možné si koledu spolu s dalšími spoty přehrát. Tříkrálový koncert bude 
přenášet ČT 1 v neděli 10. ledna 2021 od 18 hod.  
 

DO SBÍRKY LZE PŘISPĚT: 

 osobně DO POKLADNIČKY v sídle Oblastní charity Náchod, Mlýnská 189, 
Náchod, 1. patro v pracovních dnech od 7 do 15:30 h. (naproti parkovišti Bílá růže) 

 online přes www.trikralovasbirka.cz 

 dárcovskou SMS ve tvaru: DMS KOLEDA 30 (60 nebo 90) na číslo 87777 (cena 
jedné SMS je 30, 60 a 90 Kč) 

 odesláním FINANČNÍHO DARU na účet: 66008822/0800, VS: 77705016 
 

Z vybraných prostředků podpoříme aktivity jako v roce 2020 a dále se zaměříme 
na pomoc potřebným zasažených pandemií. 
ZAČNĚTE I VY NOVÝ ROK DOBRÝM SKUTKEM! DĚKUJEME VÁM! 
 

Oblastní charita Náchod, Mlýnská 189, 547 01 Náchod, bližší informace: www.nachod.charita.cz 

               Charita Česká republika, Vladislavova 12, 110 00 Praha 1, e-mail: tks@charita.cz, www.trikralovasbirka.cz 
Celostátní sbírka je evidována dle osvědčení Magistrátu hlavního města Prahy č.j. S-MHP/1327710/2012 
a 1340351/2012 ze dne 15. 10. 2012.  
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