
Výsledky výtěžku Tříkrálové sbírky 2020 

Tříkrálová sbírka se už tradičně konala okolo svátku Tří králů a v Arcidiecézi olomoucké se 

konala už po dvacátéprvní! Na Kroměřížsku jste potkali koledníky ve dnech od 3.1. do 12.1. 

2020.  

V Kroměříži a přilehlých obcích se sesbíralo 285 432 Kč a celkový výtěžek Tříkrálové sbírky 

na území bývalého okresu Kroměříž v roce 2020 je 1 326 276 Kč, což je o 111 956 Kč víc 

než v loňském roce. 

Celková výše výtěžku bude ještě v průběhu roku navýšena o příspěvky, které lidé zaslali 

a zasílají prostřednictvím DMS zpráv a nebo částku zaslali převodem na sbírkový účet 

66008822/0800 u České spořitelny. 

Do místních Charit se vrací 58% výtěžku a 10% z výtěžku slouží na rozvojovou a humanitární 

pomoc v zahraničí. Finanční prostředky budou využity na přímou pomoc lidem v nouzi (na 

léky, dětem na školní stravování, na školní potřeby, lidem se speciálními potřebami 

přispíváme na speciálně upravené pomůcky) a další záměry nám budou schvalovány 

v průběhu roku 2020. Tříkrálová sbírka má sloužit lidem a nesmí jít na běžný provoz služeb.  

Ze srdce děkujeme všem dárcům, Vaše příspěvky pomohly a pomáhají lidem v nouzi. Všem 

vedoucím skupinkám a koledníkům moc děkujeme za jejich dobrovolnickou aktivitu, bez 

jejich účasti by se Tříkrálová sbírka nemohla konat. Děkujeme! 

Pokud chcete sbírku i nyní podpořit, můžete poukázat svůj příspěvek následujícími způsoby:  

Pošlete jednorázovou nebo trvalou DMS ve tvaru: 

DMS KOLEDA 30 nebo DMS TRV KOLEDA 30 

DMS KOLEDA 60 nebo DMS TRV KOLEDA 60 

DMS KOLEDA 90 nebo DMS TRV KOLEDA 90 

Na číslo: 87 777  

Cena jedné DMS je 30, 60 nebo 90 Kč.  

Anebo částku zašlete bankovním převodem na 

Sbírkový účet 66008822/0800 u České spořitelny 

Adresa majitele účtu: Charita Česká republika, Vladislavova 12, 110 00 Praha 1, variabilní 

symbol: 777 

Konstantní symbol: 379 (složenka) nebo 558 (bezhotovostní převod) 

Specifický symbol: jakékoli číslo např. vaše rodné (není podmínkou) nebo IČ (nebo 

nevyplňujte) 

Údaje pro mezinárodní styk: 

IBAN: CZ97 0800 0000 0000 6600 8822 

SWIFT / BIC: GIBACZPX 

Dárci si mohou finanční příspěvky zaslané na charitní bankovní účty odečíst z daňového 

základu, a to na základě potvrzení o daru, o který požádáte zde: 

https://www.charita.cz/podport…/…/zadost-o-potvrzeni-o-daru/ 

DĚKUJEME! 

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.charita.cz%2Fpodporte-nas%2Fdarujte%2Fzadost-o-potvrzeni-o-daru%2F%3Ffbclid%3DIwAR2sWMpcZLQKgPbi0wUsknoO73TTJpjp-14-nPgsz3uYI784lJEgXePzp2Y&h=AT0ilPEuseTorAi2s6OV0NH1jp-ckz4W8XbNSmkSP85v1vAztHNvgqdhnhBL-RDTKCt_ub2dp97PEiPHxDiQ540u_lKv6PXcGRPAXwtt_XC-_6xLTq451mKAHpPMriamNESy-L1HIGu8OC8johLxq1qR9MGE6w1wjdhzbUyvrxzpy5if072H8tLQdlzcK9imTgS7aOl-yj7ekVLwzHYBJe7EQUmkg0mYdBqMxRzyDgJ63o5a5F4hAIcNXUH-Sy3WzP5W6ufU5hLAEtZEeX3e4xAGKzXuN5CnoPP8s1PaNxLlM7AQvEfpgzGpkkleEuTSnEzvyCJycDrImzzD7Ow_0wspAoCeGnb7MBoRLsgkdJyp_rKdk5gDYRLgIxB-QTiD1BWZDkMqmPpQoUT9Ze60opHLEy-4aMbLzO1zUMCS1Dv7ZQR9J6QqDa2oj2VijcuAza352xzhJiEEJrc3-lZ6fT6hpMS-yjmuj3qPSn0XoWKUd_Ng0cnkzPyIkdiDE3fSBpx55rXmNmZuRAgnSR5Bsbeg6_IuiT5UcMzf6euHS917tesWoX7v6WCEpzzyRZN4OfFtUT_XfDGISV8VOCeUfVsNQ0WAMZ1HxFZeO8JO_Juhs4w6oXWVXxp9Smo1KW_n2b1TBjvSCKMJEaj7ROo1

