
 

 

 

 

Tříkrálová sbírka 2020 – Jevíčko 

V našem městě Jevíčko se uskuteční Tříkrálová sbírka pod záštitou Charity České republiky v sobotu dne 4. 

ledna 2020. Koledníci navštíví naše domovy a koledují o finanční příspěvky, které přispějí k rozvoji 

charitního díla pro všechny potřebné nejen v naší republice, ale i v zahraničí. 

I Ty se můžeš stát jedním z králů a svým “koledováním“ se připojit k pomoci potřebným a trpícím 

u nás i v zahraničí. 

4. 1. 2020 – tj. v sobotu, je sraz všech králů – pomocníků v  09:00 hod. na zámečku v Jevíčku. 

Koledování začíná společným požehnáním všech koledníků a následným koledováním v našich domovech. 

Královské koruny máme k dispozici, rovněž i oblečení pro koledníky. Je třeba se teple obléci.  Koledníci mají 

svého vedoucího skupiny, který zodpovídá za zapečetěnou pokladničku a také za své mladší kamarády - 

krále, koledníky. Prosíme o odevzdání návratky za všechny děti, skauti poznačí svůj požadavek na návratce. 

Díky! 

Oblečení pro krále se pro zájemce bude vydávat následovně: 

• přímo ve škole v termínu od 16. 12. 2019  –  18. 12. 2019  

• ve čtvrtek 2. 1. 2020 od 18:00 hod. – 19:00 hod. na faře v Jevíčku ( Komenského nám.) 

     případně je možné využít vlastní tvořivost – jednoduchý přehoz 

Podrobnější informace pro Tvé rodiče i pro Tebe poskytne: 

• Dagmar Krhlová, dobrovolník Oblastní charity Moravská Třebová, mobil 725 020 852    

• Bohumila Benešová, organizátor koledujících skupinek dětí, mobil 777 983 996 -   

• tento kontakt využijte, prosím, i v případě onemocnění přihlášených koledníků, (v tomto 

případě prosíme o navrácení vyzvednutého oblečení) Je možné využít e-mail: tksjevicko@centrum.cz 

• Současně budou informace zveřejněny v Aktualitách na internetových stránkách města – 

www.jevicko.cz 

Vážení rodiče, 

Po skončení koledování (cca 2 hodiny) bude připraveno pro koledníky na faře občerstvení 

(něco od masa a něco sladkého a teplý čaj) 

Na krále – koledníky se těší organizátoři Tříkrálové sbírky 2020 
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Tříkrálová sbírka 2020 - Jevíčko 
 
V našem městě Jevíčko se uskuteční Tříkrálová sbírka pod záštitou Charity České republiky v sobotu dne 4. ledna 
2020. Koledníci navštíví naše domovy a koledují o finanční příspěvky, které přispějí k rozvoji charitního díla pro 
všechny potřebné nejen v naší republice, ale i v zahraničí. 
 

I Ty se můžeš stát jedním z králů a svým “koledováním“ se připojit k pomoci potřebným  
a trpícím u nás i v zahraničí. 

_____________________________________________ 
 

4. 1. 2020 – tj. v sobotu. je sraz všech králů – pomocníků v  09:00 hod. na zámečku v Jevíčku. Koledování začíná 
společným požehnáním všech koledníků a následným koledováním v našich domovech. 
Královskou korunu a oblečení pro krále máme připraveno, je třeba být teple oblečen.  Koledníci mají svého 
vedoucího skupiny, který zodpovídá za zapečetěnou pokladničku a také za své mladší kamarády - krále, koledníky. 
Prosíme o návratku všechny děti, kteří se zúčastní koledování. Díky! 
Oblečení pro krále   
Pro zájemce se bude vydávat následovně: 

• přímo ve škole v termínu   od  16. 12. 2019 –  18. 12. 2019  

• ve čtvrtek 2. 1. 2020  –  od 18:00 hod. do 19:00 hod. na faře v Jevíčku (Komenského nám.)   
případně je možné využít vlastní tvořivost – jednoduchý přehoz 

Podrobnější informace pro Tvé rodiče i pro Tebe poskytne: 
Dagmar Krhlová, dobrovolník Oblastní charity Moravská Třebová, mobil 725 020 852    
Bohumila Benešová , organizátor koledujících skupinek dětí, mobil 777 983 996 -   
tento kontakt využijte, prosím, i v případě onemocnění přihlášených koledníků (v tom případě prosíme o navrácení 
vyzvednutého oblečení). Můžete využít i e-mail:  tksjevicko@centrum.cz 
 
Vážení rodiče, 
Po skončení koledování (cca 2 hodiny) bude připraveno pro koledníky na zámečku občerstvení  
(něco od masa a něco sladkého a teplý čaj)    
Další potřebné informace budou zveřejněny na webových stránkách města v Aktualitách na www.jevicko.cz  
a na veřejně přístupných místech a vývěsce  v ZŠ    
Na krále – koledníky se těší organizátoři Tříkrálové sbírky 2020 
 

Návratka   

 (prosíme odevzdat některému z  výše uvedených organizátorů nejpozději do 16. 12. 2019)) 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Souhlas rodičů * 
 
Souhlasím s tím, aby moje dítě …………………………………………………………….......……….   Třída ..................................... 
 
Společně s kamarádem/vedoucím skupiny/skautským oddílem  ……………………………………………………... 
( v případě uvedení více jmen, vybereme do počtu max. 3 králů - Děkujeme za pochopení) 
 
se účastnil/a koledování Tříkrálové sbírky 2020 pořádané dne 4. 1. 2020 pod vedením koledníka staršího 15-ti let – 
vedoucího skupinky. 
 
Kontakt (mobil a e-mail ) ………………………………………………………………………………. 
 
Po skončení koledování si dítě osobně vyzvednu (po prozvonění na moje uvedené mobilní číslo) 
 
    ANO                                 NE             
 
 

……………………………………………….. 
                                                     Podpis rodičů 
 
* Uvedené osobní údaje jsou zpracovány v souladu s platnými zákony ČR a evropským nařízením GDPR, slouží výhradně pro účel 
organizace TKS, nebudou poskytnuty třetím stranám. 
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