
Tříkrálová sbírka 

V prvních dnech roku 2020 se někteří žáci naší školy zapojili do celorepublikové Tříkrálové 

sbírky. Společně jsme ji zahájili při svěcení koledníků v kostele Nanebevzetí Panny Marie 

v pátek 3. 10. 20 a již v sobotu se první dvě trojice vydali koledovat do Velkého Března. Další 

dvě v neděli prošli Valtířov a v pondělí (v den Tří králů) se po Velkém Březně souběžně 

pohybovaly dokonce skupinky tři. Koledníci vždy zazpívali, poprosili o příspěvek na charitu a 

následně dárce sami obdarovali drobným dárečkem. Většinou se setkali s milým přijetím, 

někteří lidé si je dokonce objednali k sobě domů nebo si je naopak našli ve škole. Občas se 

stalo, že oslovený člověk nereagoval nebo přímo odmítl, ale to již k takovému koledování 

patří a každý na to má právo. 

Ve středu pak ještě koledníci navštívili místní obecní úřad, mateřskou školku a nakonec zašli 

popřát vše nejlepší do domova důchodců (sem šli opravdu pouze popřát nikoli prosit o 

příspěvek, přesto si někteří klienti nedali říct ). 

Díky vřelému přijetí u většiny lidí se tak podařilo dětem vykoledovat 14 060,- Kč, z čehož 

65% (tedy cca 9 000,- Kč) bude věnováno na konto Martínka Maredy, jehož podpora se nám 

letos podařila zařadit mezi projekty sbírky. Zbytek vykoledovaných peněz rozděluje Charita 

ČR podle přesně daného klíče (dlouhodobé projekty doma i v zahraničí, organizace sbírky 

ad.). 

V ulicích Velkého Března a Valtířova jste mohli letos vidět tyto koledníky: Evču Černou z 9. 

A, Lucku Peškovou, Kláru Pružincovou, Barču Slunečkovou, Mikuláše Peška, Toma 

Nguyena, Lukáše Zatloukala, Vojtu Radlu a jeho bratrance Sebastiana z Teplic, Martina 

Perlíka z 9. B, Viky Kolmanovou z 8. B, Natku Křížovou, Adélu Charvátovou, Klárku 

Jouklovou, Kačku Lochmanovou, Káju Lajblovou, Davida Hanzala, Jirku Černého a Vojtu 

Černého z 8. A 

Velké poděkování také patří všem dospělým, kteří většinou ve svém volném čase doprovázeli 

dětské koledníky a třeba i na poslední chvíli měnili své plány, konkrétně se jedná o paní 

učitelky Suchou a Leskotovou, paní asistentky Vrbovou a Nazárkovou a také Janu 

Nedvědovou. 

Eva Železná, místní koordinátor sbírky 

 

 

 

 


