


Vážení asistenti Tříkrálové koledy, 
 

protože se nyní nacházíme v 5.stupni PES, Rada ředitelů v rámci CHČR rozhodla, že v tomto 

stupni je zakázáno klasické koledování. 

 

Je však možné umístění kasiček do veřejných prostor (bez koledování!). 

Prosím o využití této varianty ve vašich obcích a městech, podle vašich možností s využitím 

všech možných zdrojů, aby se lidé o této možnosti dozvěděli. 

 

Dle nynějších informací by měl 5. stupeň trvat do 10.1. 2021, pokud by index rizika klesl a 

přešli bychom do 4. stupně, bylo by fyzické koledování s určitými omezeními už možné.  

 

Koledování je prodlouženo do 24.1. 2021!  

 

Zvažte, jestli byste koledování mohli přesunout až na dobu po 10.1. 2021. 

 

ONLINE žehnání koledníkům – bude k zhlédnutí pro koledníky v sobotu 2.1.2021 od 10 hod v 

"živém vstupu” z Vranova na Facebooku Tříkrálové sbírky. Žehnání bude trvat cca 8 min a 

celebrovat jej bude Mons. Pavel Posád. DCHB plánuje pořídit i záznam z on-line požehnání. I 

po ukončení streamu na FB bude záznam dostupný přímo z FB. 

 
 

Aktuální info o stavu koledování najdete na:  

https://www.trikralovasbirka.cz/o-sbirce/aktualni-situace/ 

nebo: www.hodonin.charita.cz 

 

Přispívat můžete přímo na tříkrálový účet:  
66008822/0800 
VS: 77706400 
 
DĚKUJEME, ŽE POMÁHÁTE!! 
 

 

https://www.trikralovasbirka.cz/o-sbirce/aktualni-situace/


 

TŘI KRÁLE I DÁRCE HLÍDÁ PES
I Tříkrálovou sbírku ovlivňuje epidemiologická situace v České republice. Připravujeme vše tak, abychom mohli šířit radost

a požehnání prostřednictvím koledy bezpečně. I naše koledníčky a dárce ohlídá Protiepidemický systém – PES. 

CO TO PRAKTICKY ZNAMENÁ: 

PES bude hlídat průběh Tříkrálové sbírky po celou dobu od 1. do 24. ledna 2021
a podoba sbírky se může měnit podle aktuálního vývoje epidemiologické situace.

Ještě o kousek více než jindy budeme dbát na dobrovolnost zapojení se do Tříkrálové sbírky jak na straně koledníků, tak na straně dárců.
Podle aktuální situace, mohou koledníci zpívat a hrát na hudební nástroje pouze s rouškou na ústech.

Stupeň 
PES

PODOBA TŘÍKRÁLOVÉ KOLEDY MIMOŘÁDNÁ OPATŘENÍ PRO NAŠE KOLEDNÍKY

3
KLASICKÁ KOLEDA

V DOMÁCNOSTECH
+ ONLINE KOLEDA

• Kolednické skupinky mohou chodit v počtu max 6 osob.
• Koledníci mají roušky zakrývající nos a ústa.
• Před začátkem koledování si koledníci desinfikují ruce a stejně tak i po ukončení koledování.
• Koledníkům doporučujeme po zazvonění vždy odstoupit ode dveří na vzdálenost 2 metry. 
• S kasičkou manipuluje pouze jeden člen skupinky a používá přitom rukavice. 
• S dárečky manipuluje pouze jeden člen skupinky a používá přitom rukavice. 
• Návštěva domácnosti by neměla přesáhnout 10 minut a měla by se odehrávat ve venkovních 

prostorách nebo na společných chodbách bytových domů (ne v prostorách bytu).
• Doprovodné akce TKS probíhají pouze v online podobě. 
• Případné změny v koledování se vždy řídí aktuálně platnými nařízeními Ministerstva zdravotnictví ČR.

4
KLASICKÁ KOLEDA 

V DOMÁCNOSTECH
+ ONLINE KOLEDA

• Kolednické skupinky mohou chodit v počtu max 4 osoby.
• Koledníci mají roušky zakrývající nos a ústa.
• Před začátkem koledování si koledníci desinfikují ruce a stejně tak i po ukončení koledování.
• Koledníkům doporučujeme po zazvonění vždy odstoupit ode dveří na vzdálenost 2 metry. 
• S kasičkou manipuluje pouze jeden člen skupinky a používá přitom rukavice. 
• S dárečky manipuluje pouze jeden člen skupinky a používá přitom rukavice. 
• Návštěva domácnosti by neměla přesáhnout 10 minut a měla by se odehrávat ve venkovních 

prostorách nebo na společných chodbách bytových domů (ne v prostorách bytu).
• Doprovodné akce TKS probíhají pouze v online podobě.
• Případné změny v koledování se vždy řídí aktuálně platnými nařízeními Ministerstva zdravotnictví ČR. 

5
POUZE 

ONLINE FORMA 
KOLEDY

• TKS asistenti mohou ve spolupráci s koledníky zajistit distribuci informací o online koledě.
• TKS asistenti mohou ve spolupráci s koledníky zajistit umístění kasiček ve veřejně přístupných 

prostorech.
• TKS asistenti mohou ve spolupráci s koledníky šířit požehnání prostřednictvím nápisů a samolepek 

KMB, bez kontaktu s domácnostmi (do schránek, na dveře).
• Těchto aktivit se účastní dospělé osoby bez kostýmu králů, ve skupince max. 2 osob. Nedochází  

k osobním kontaktům s veřejností.
• Případné změny v koledování se vždy řídí aktuálně platnými nařízeními Ministerstva zdravotnictví ČR.
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