
Mozaika z oblázků koledníků Tříkrálové sbírky 2023 

Při příležitosti letošní Tříkrálové sbírky jsme pro naše koledníky připravili jednu speciální akci, 

díky níž budou moci zvěčnit svůj dobrý skutek, jímž pomohli mnoha lidem v nouzi. Na účast 

budou mít nárok děti, které se zapojí jako koledníci do koledování ve dnech mezi 1. až 

15. lednem 2023.  

Děti koledující v oblasti působnosti Charity Kroměříž mohou donést či poslat na Charitu 

v Kroměříži oblázky do velikosti dlaně. Na oblázky mohou doplnit své jméno, namalovat 

obrázek či krátký vzkaz. Z těchto oblázků pak vytvoříme mozaiku, která se stane trvalou 

výzdobou v Charitě Kroměříž na některém důstojném místě.  

Rádi bychom z této události udělali trvalou tradici, která bude připomínat krásné a velké dílo 

tříkrálových koledníků na Kroměřížsku mnoha budoucím generacím lidí. Jednou si tak budou 

moci například současné děti díky této památce připomenout svůj dobrý skutek v dospělém 

věku, až budou hledat svůj oblázek z dětských let na našich tříkrálových mozaikách.  

Pravidla, podmínky a doporučení k účasti na stavbě tříkrálové mozaiky: 

1. Zapojit se do tvorby mozaiky mohou všichni tříkráloví koledníci, kteří se aktivně 

zúčastní Tříkrálové sbírky 2023 kdekoli v oblasti působnosti Charity Kroměříž.  

2. Účastníci donesou či pošlou na Charitu Kroměříž (na adresu Ztracená 63/1, 76701 

Kroměříž) za sebe právě jeden oblázek o velikosti nejvýše takové, aby se vešel do 

běžné dlaně. Prosíme o dodržení tohoto pravidla, velké kameny mohou být vyřazeny.  

3. Přijaty budou ke stavbě mozaiky oblázky doručené na Charitu Kroměříž nejpozději do 

30. dubna 2023 (tento den připadá zrovna na neděli, prosíme, počítejte s tím).  

4. Oblázky mohou být označeny jménem koledníka, obrázkem, či jiným krátkým 

vzkazem. Pokud by však byla výzdoba či text na oblázku v rozporu s etickým kodexem 

Charity ČR, bude takový kámen z mozaiky vyřazen.  

5. K výzdobě oblázku doporučujeme použít trvanlivé techniky zápisu či malby, aby jejich 

poselství dlouho vydrželo a odolalo povětrnostním podmínkám při venkovní instalaci.  

6. Informace o průběhu instalace mozaiky budou zveřejněny na stránkách Charity 

Kroměříž.  

S Vaší podporou v zádech se nám pracuje vždy lépe. 

Anna Valachová, ředitelka Charity Kroměříž  Martin Provazník, tříkrálový asistent 
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