
 

 

Tříkrálová sbírka 2020 

Stejně jako v minulých letech vydalo se i letos 14 skupinek koledníků oblečených 
jako Kašpar, Melichar a Baltazar. Obcházeli naše obce s Tříkrálovou koledou 
a vybírali do zapečetěných kasiček finanční dary pro účely nemocných, lidí v nouzi, 
na nákup pomůcek především pro Hospic Anežky České v Červeném Kostelci, 
na rozšíření domácí hospicové péče a podobně. Bylo krásné slunečné počasí 
a zřejmě i to se odrazilo ve výborné náladě, která naše koledníky po celý den 
provázela. Zajistit takové množství ochotných dobrovolníků býval docela složitý 
problém, ale v posledních letech se vytvořila vynikající parta dospělých, kteří si 
mnohdy sami zajistí děti do skupinky. Ale přicházely nově i děti z první třídy, které 
měly chuť nám pomáhat. Je krásné, že většinou už je lidé čekali, vyslechli si koledu, 
přispěli do kasičky a děti ještě dostaly perníček, čokoládu, sušenku. Potřeba 
pomáhat druhým se dostala lidem do podvědomí a chápou sbírku jako pomoc 
potřebným. Přispívají každý podle svých možností, protože i drobný dar je velká 
pomoc. Jde o solidaritu a o lidskost.  
 

Letos se do sbírky zapojili tito dobrovolníci: Jiřina Kábrtová, Markéta Dřevecká, 
Maruška Nývltová, Aleš Nývlt, Michal Souček, Ondra Nývlt, Štěpán Kult, Bohunka 
Pecháčková, Martina Švrčinová, Baruška Zálišová, Ivuška Švrčinová, Viktorka 
Paťhová, Míša Kroulíková, Jarmila Jaroměřská, Pavlína Kultová, Bára Nývltová, 
Anička Vondráčková, Jitka Kalášková, Tereza Dřevecká, Lucka Nývltová, Verunka 
Nývltová, Monika Killarová, Radovan Melesík, Jakub Killar, Honzík Killar, Magda 
Jakubcová, Jana Bednářová, Baruška Provazníková, Terezka Speváková, Tereza 
Dudáčková, Míra Dudáček, Fanda Hájek, Věrka Formanová, Elenka Davidová, Josef 
Nývlt, Anička Formanová, Lucie Smutná, Josef Smutný, Honzík Smutný, Tereza 
Ryšavá, Iva Dančová, Dáša Plíšková, Nikola Mereďová, Tereza Dvořáková, Anička 
Mědílková.  
 

Výsledek letošního koledování je rekordní. Vybrali jsme 58 423 korun. Je to 
o 14 811 korun víc než v loňském roce. Částečně za tuto rekordní částku vděčíme 
i tomu, že do kasičky přispívali návštěvníci pátečního slavnostního programu 
k 130. výročí narození Karla Čapka. Největší dík patří vyjmenovaným koledníkům. 
Každoročně jdou s chutí, cítí potřebu pomáhat dobré věci. Ovšem sbírka má smysl 
jedině v solidaritě vás dárců. Zasloužíte velké poděkování za štědrost, za to, že 
myslíte na druhé, že nejste lhostejní k těm, kteří potřebují naši pomoc. Jsou to 
velmi vzácné hodnoty, kterých je třeba si vážit. 
 

Přeji vám krásný rok, hodně štěstí, zdraví, lásky a slušnosti mezi lidmi. 
 
Eva Hylmarová 


