
Vážení dobrodinci Tříkrálové sbírky, 

uplynulý rok byl poznamenán pandemií nemoci COVID-19. Byli jsme omezeni 

na pohybu, v zaměstnání i podnikání, nekonaly se náboženské, kulturní 

ani společenské akce. Stejně tak i Tříkrálová sbírka bude probíhat jinak, než jsme byli 

zvyklí z předchozích let. U Vašich dveří nezazvoní koledníci, aby Vám zazpívali 

koledu a na veřeje Vašich dveří napsali známé K+M+B+2021. 

Letošní Tříkrálová sbírka probíhá online formou. Na internetových stránkách 

www.trikralovasbirka.cz můžete přispět libovolnou částkou bankovním převodem 

nebo platební kartou. Pokud chcete, aby většina finančních prostředků zůstala 

v našem regionu, vyplňte ve formuláři PSČ 257 65 nebo Keblov. Pokud tak učiníte, 

bude 65% z darované částky přeposláno Charitě Vlašim, která pečuje o potřebné 

v našem okolí. 

Ne každý tuto možnost má nebo rozumí technologiím natolik, aby mohl přispět tímto 

způsobem. Připravili jsme proto, ve spolupráci se zástupci úřadů, institucí a obchodů, 

stacionární pokladničky, kde můžete přispět finanční hotovostí v období 

od 11. do 22. ledna 2021. Seznam těchto míst naleznete níže. Prosím, pamatujte 

i letos, dle Vašich možností, na podporu potřebných – právě v tomto nelehkém 

období platí ještě více než kdy jindy motto tří králů: KAŽDÁ KORUNA POMÁHÁ. 

I díky Vaší pomoci je možné vykonat v našem regionu mnoho dobrého. 

Velice Vám děkuji za Vaši přízeň a přeji nám všem, abychom se při příští Tříkrálové 

sbírce opět mohli potkat u Vašich dveří. 

S pozdravem 

Josef Dufek 
místní koordinátor Tříkrálové sbírky 
místostarosta obce Bernartice 

 
 

Seznam míst, kde jsou umístěny Tříkrálové pokladničky: 
 

Bernartice – obecní úřad, pošta, prodejna potravin 
Blažejovice – obecní úřad 
Dolní Kralovice – obecní úřad, prodejna potravin Flop, zubní ordinace TopDent 
Hulice – obecní úřad, prodejna potravin 
Ježov – prodejna potravin 
Keblov – obecní úřad 
Loket – čerpací stanice, obecní úřad, prodejna potravin 
Píšť – obecní úřad 
Snět – obecní úřad 
Šetějovice – obecní úřad 
Tomice – obecní úřad 

http://www.trikralovasbirka.cz/

