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                                                                                                              Hradec Králové 26. ledna 2022 

 

Vážený pane starosto, 

dovolte, abych upřímně poděkoval Vám i Vašim spoluobčanům za pomoc při organizaci Tříkrálové sbírky 2022.  
Výtěžek letošní lednové sbírky činí 1 602 081 Kč ze zapečetěných kasiček, plus k aktuálnímu datu dalších 
100 606 Kč z on-line darů (možné přispívat až do 31. 1. 2022).  
 

Finanční prostředky z Tříkrálové sbírky jsou pro naše projekty a služby velmi důležité. Stejně důležitou vnímám 

však i lidskou rovinu sbírky. Ta letos předčila veškerá očekávání. Byla o dobrých skutcích a  laskavých srdcí.  

Byla o odvaze, nasazení, o naději.  

 

Jsem velmi vděčný všem malým i velkým koledníkům, průvodcům, pracovníkům z obecních i městských úřadů, 

duchovním, pedagogům a dalším ochotným lidem, kteří nám pomohli v této tak těžké době Tříkrálovou sbírku 

uskutečnit.  

Moc bych přál nám všem, aby nás v tomto roce čekaly šťastnější a lepší dny, aby situace byla příznivá pro 

jakékoliv aktivity a setkávání, pro klidný a radostný život.  

 

Výtěžek Tříkrálové sbírky 2022 podpoří Hospicovou péči o nevyléčitelně nemocné a jejich rodiny v domácím 

prostředí, přípravné práce pro výstavbu lůžkového hospice, odborné sociální poradenství v těžkých životních 

situacích, provozně technické zázemí pro sociální služby a zdravotní péči, dále humanitární projekty v Indii (5 %, 

např. školní autobus), krizový fond pro pomoc při mimořádné události (3 % např. povodně). Třetina z celkového 

výtěžku je určena na humanitární pomoc Charity Česká republika a další projekty na pomoc lidem v nouzi.     

Pro koledníky a jejich doprovod opět organizujeme filmové představení české animované pohádky Myši patří 
do nebe. Uskuteční se v kině Bio Central v sobotu 19. února. Prosím, předejte prolink 
www.charitahk.cz/kino/2022, kde je možné se zaregistrovat. Před představením je připravena prezentace fotek 
tříkrálových koledníků, které se podařilo nashromáždit. Věříme, že i toto ohlédnutí děti potěší.   

 

S úctou  

 

 

 

                                  Mgr. Vojtěch Šůstek, ředitel  

                                                                                                                Oblastní charita Hradec Králové 

 

  

 

http://www.charitahk.cz/kino/2022

