
 

 
 

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2018 
 
 
Termín: 1. – 14. ledna 2018 
(v rámci tohoto termínu si koledníci v každé obci určuji, kdy budou po obci 
koledovat) 
 
 
 
 
Výnos z Tříkrálové sbírky 2017 nám umožnil nakoupit zdrav. materiál 
pro klienty ošetřovatelské, pečovatelské a hospicové péče. Pro pečovatelskou 
službu jsme pořídili tolik potřebné auto, dále vysokozdvižný vozík pro 
chráněné technické dílny, zaměstnávající osoby znevýhodněné na trhu práce a 
v neposlední řadě se nám podařilo zahájit přípravné práce pro stavební 
úpravy sociálně terapeutické dílny Radost, určenou mentálně postiženým.      
 
 
 
 
Díky výnosu z letošní Tříkrálové sbírky bude moci pomáhat: 
 

- nemocným seniorům a pacientům v terminálním stádiu, o které 
pečuje naše ošetřovatelská a hospicová služba (pořízení auta na CNG, 
nákup zdravotnického materiálu) 

- lidem, kteří se dostali do krizové situace nebo hmotné nouze, 
jimž je připraveno podat pomocnou ruku naše středisko Naděje 
(stavební úpravy pro zřízení prostoru pro telefonickou konzultaci) 

- osobám s mentálním nebo duševním postižením, které jsou v péči 
naší sociálně terapeutické dílny Radost (stavební úpravy prostor 
z důvodů zvýšené poptávky po této službě) 

- zaměstnat lidi, kteří nemohou sehnat práci z důvodu různých 
handicapů a kteří nacházejí uplatnění v našich Chráněných technických 
dílnách (pořízení vozidla pro dopravu materiálu)  

 
 

 
 



 

 
 

V rámci Tříkrálové sbírky 2018 pořádáme:  
 

• Slavnostní Tříkrálový průvod Opavou, spojený s požehnáním 
koledníkům se uskuteční v pátek 5. ledna 2018 v 16 hod., zahájení pod 
Ptačím vrchem. Průvod, v jehož čele půjde se třemi králi živý 
velbloud, bude zakončen na Horním náměstí divadelním představením. 
Hudební doprovod zajistí BORIS – bubenický orchestr. Bude pěkné, když 
si přinesete zvonečky.   

 
• Vyhodnocení   průběhu   sbírky   a   soutěží,  zábavný  program  pro  

koledníky  proběhne ve čtvrtek 25. ledna 2018 v kině MÍR v 15,30 hod.  
Pohádka – Mimi šéf.  

 
• Bruslení na zimním stadionu v Opavě, v pondělí 5. března 2018 (jarní 

prázdniny) v době 11,00 - 12,30 hod.  
 
• Plavání v Aquaparku Kravaře, v pátek 6. dubna 2018 v době od 20,00 – 

21,00 hod. Jelikož kapacita bazénu je limitována, hlaste se prosím od 1. 
března 2018 na gilikova@charitaopava.cz. Následně Vám bude vstup 
potvrzen. Přihlašovat se můžete pouze do naplnění kapacity aquaparku.  
 

• Sluníčkové odpoledne, zábavné odpoledne pro děti i dospělé.  
 
 
 
 

Děti, které budou koledovat, se mohou zúčastnit soutěže o chytrý mobilní 
telefon a poukázku na knížku. 
 
Veškeré informace o sbírce je možno nalézt na web. stránkách Charity Opava. 
 
Děkuji a těším se na spolupráci s Vámi. 

 

Marie Gilíková 

koordinátorka Tříkrálové sbírky 2018  

Kontakt: tel. : 604 175 518 

               gilikova@charitaopava.cz 


