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Tři králové přĳdou! ONLINE
Komu sbírka pomůže
Tříkrálová sbírka pomůže nemocným a potřebným především v regionech, kde se koná. Část výnosu
poputuje na humanitární pomoc do
zahraničí.

( Koledníci z Jilemnicka. Foto: Jakub Žák

I když tříkrálová koleda nebude znít ulicemi jako každý rok, přání štěstí, zdraví, dlouhá
léta a novoroční požehnání koledníci přesto přinesou do Vašich domovů i navzdory
Covidu-19. Jsou připraveni na koledu s rouškami i online od 1. do 24. ledna, a dodrží
veškerá opatření, aby ochránili sebe i Vás dárce.
„Vir zasáhl i do příprav tradiční Tříkrálové sbírky. Koledníci možná zavítají v rouškách
s požehnáním i k Vašim dveřím, ale určitě se s nimi můžete setkat online a podpořit
charitní projekty. Děkujeme Vám za veškerou přízeň a podporu. Pomáháme nemocným
a potřebným, jak můžeme, i v době covidové. A věříme, že se brzy budeme moci zase setkávat jako dřív. V novém roce Vám přejeme hlavně pevné zdraví!“ říká Aneta Maclová,
ředitelka Diecézní charity Hradec Králové.

O koledu nepřĳdete
Tři králové přijdou!... a v lednu zazvoní u Vašich ONLINE dveří. Prosím, pozvěte
je dál a pusťte si koledu na www.trikralovasbirka.cz. Až Vám koledníci zazpívají,
přehrajte si požehnání, vyberte si dárek a jestli můžete, podpořte, prosím, Charitu,
která pomáhá nemocným a potřebným ve Vašem regionu.
Prosím, pomozte s návštěvou online koledy také svým rodičům a prarodičům. A sdílejte online koledu na svém Facebooku nebo Instagramu jako každý správný KING.
Do sbírky můžete přispět také ﬁnančním darem do kasičky v charitních zařízeních,
v kostelech, na úřadech a v obchodech, nebo na účet Tříkrálové sbírky.

Začněte i Vy nový rok dobrým skutkem! Děkujeme Vám!

Hospicovou péči z výtěžku sbírky
podpoří například Charity v Hradci Králové, Červeném Kostelci,
Pardubicích, Poličce a Litomyšli.
V Rychnově nad Kněžnou z příspěvků obnoví vybavení Stacionáře sv. Františka, kde pomáhají lidem s handicapem a seniorům. Na
Náchodsku, Orlickoústecku i v dalších regionech z darovaných peněz
podpoří Charitní pečovatelskou
službu, která pomáhá potřebným
i v době covidové. Charity v Trutnově, Dobrušce a Studenci z vybraných prostředků nakoupí zdravotní pomůcky na pomoc svým
klientům terénních služeb. Oblastní charita Havlíčkův Brod z části
výnosu sbírky pořídí svozové auto
pro imobilní klienty centra Petrklíč. Na Jičínsku z tříkrálových darů
podpoří dobrovolnické programy
na pomoc znevýhodněným dětem,
seniorům a handicapovaným.

Každá koruna pomáhá
O dalších možnostech podpory
sbírky více také na zadní obálce
Adalberta. Pozvánky na akce najdete v Kalendáři na str. 33.
Aktuální informace o koledování
najdete na www.hk.caritas.cz a na
webu Vaší Charity. Sledujte nás i na
Facebooku a sdílejte dobré skutky
se svými nejbližšími a přáteli!
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Děti potřebují otevřenou náruč
Pro kluky a holky, které vyrůstají v pěstounské péči, a život se s nimi nikdy
nemazlil, to platí dvojnásob. Bezpečné
zázemí a podporu jim poskytuje také centrum Klubko Farní charity ve Dvoře Králové nad Labem. Díky Tříkrálové sbírce
může zajišťovat odbornou pomoc, aktivity pro děti a vzdělávání až pro šedesát
pěstounských rodin v regionu. Jednou
z nich je i paní Eva, která sama vychovává tři vnoučata, a aktuálně je moc vděčná
za pomoc s distanční výukou.
Koronakrize zasáhla i do života pěstounských rodin, které teď potřebují daleko větší pomoc. Pěstouny jsou převážně babičky
a dědečkové dětí, kteří nemají zkušenosti
s moderní technikou. A bohužel často ani
nemají doma počítač nebo přístup k internetu. „V takových případech pěstounům pomáháme domluvit vhodný způsob
distanční výuky se školou,“ říká Bc. Alena
Šimková, vedoucí centra Klubko. Charita
jim také zajistila ochranné roušky a v době
mimořádných opatření byla s pěstouny
neustále alespoň v telefonickém kontaktu.

Příběh z Klubka

( Bc. Aleně Šimkové, vedoucí centra Klubko
ve Dvoře Králové, je práce s dětmi blízká už
z předchozí praxe ve službě osobní asistence. Foto: archiv FCH Dvůr Králové

Prarodiče suplují svým vnoučatům rodiče, kteří z různých důvodů selhali. Nejčastěji je to problém s alkoholem nebo
drogami. „Snažíme se pěstouny upozornit, aby při výchově svěřených vnoučat neopakovali chyby, které dělali u svých vlastních dětí, ale posunuli se dál,“ vysvětluje
paní Šimková. Když děti ztratí rodiče po
tragické události, rodina má tendenci
se uzavřít do sebe. „Těžko přijímají odbornou pomoc, což pak může způsobit
problémy zejména v době dospívání dětí.
V takových případech jim nabízíme pomoc
vhodného terapeuta,“ pokračuje vedoucí
centra.
Pro děti v pěstounské péči pořádá Klubko tábory a víkendové pobyty, kde mají
příležitost aktivně trávit volný čas a učí se
také dodržovat režim. Někteří byli na táboře poprvé v životě a byl to pro ně velký
zážitek a zkušenost.

( Děti z centra Klubko na společném výletě
za poznáním. Mnohé z nich byly na táboře
poprvé v životě. Foto: archiv FCH Dvůr Králové

„Chceme, aby se děti na našich akcích cítili bezpečně a přijímané. Mohou vzájemně sdílet i svoje příběhy,“ přibližuje Alena
Šimková a doplňuje: „Připravujeme je
také na dospělost, jak například hospodařit s penězi a vyhnout se nástrahám alkoholu a drog. I sport je skvělá průprava
a motivace. Když na sobě budou pracovat,
podaří se jim dosáhnout cíle.“

„Babičko, že mě tu nenecháš“ zní
staré unavené paní v uších celou
cestu vlakem domů. Byla se podívat na vnučku v Klokánku, kam
ji odvedla maminka. Před čtyřmi
lety ji, čím dál častěji, navštěvovali dospívající vnuci, kteří u ní
nakonec zůstali nastálo. Byli doma
zpravidla sami, neměli co jíst a co
na sebe. Stále doufala, že se dcera
stará aspoň o malou vnučku, ale
marně.
Odpověď na otázku své vnučky znala paní Eva už na konci cesty domů.
Věděla, že ji v Klokánku nenechá.
S pomocí OSPOD byli zajištěni
pěstounskými dávkami, protože
soud všechny děti svěřil do její pěstounské péče. My z Klubka jsme
jim pomohli najít a zařídit větší byt,
kam se přestěhovali. Podporujeme
babičku při výchově, pomáháme jí
komunikovat s odborníky a školami, kam děti dochází, a v neposlední řadě prakticky pomáháme, když
je unavená a potřebuje si odpočinout. (Alena Šimková)

Pěstounů je bohužel stále nedostatek,
a tak se Charita snaží dělat i osvětu, jako
byl například úspěšný Den pro pěstounskou péči v ZOO ve Dvoře Králové nebo
program pro školy. Zájem žáků i učitelů
je překvapil a už se těší, až bude možné
v besedách pokračovat. Za téměř deset
let svého působení pomohlo Klubko už
spoustě dětí dát svému životu ten správný směr.
„Mám vždycky radost, když nás děti po
čase navštíví a dají nám vědět, že se dostaly na vysněnou školu nebo založily rodinu,“ svěřuje se Alena Šimková, která
má doma také početnou rodinu.
Jana Karasová )
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( AKTUALITY
Pohni se „správným směrem“
Polička: Tak zněla výzva, kterou oslovili učitelé tělocviku své
studenty na Gymnáziu v Poličce. Účast nebyla povinná, tím spíš
překvapí, jak aktivně studenti výzvu uchopili. Šlo o možnost
zpestřit si distanční výuku a propojit sportovní aktivitu s dobročinným účelem. Pro dobrou věc se „hýbalo“ celkem 112 studentů, kteří vysportovali úctyhodných 11 310 Kč. Jejich aktivitu
na finanční obnos proměnila partnerská firma Medesa. Částku
se rozhodli věnovat na podporu služeb Oblastní charity Polička.
Její ředitel Mgr. Martin Dvořák zaslal gymnazistům a pedagogům děkovné video za jejich šlechetný počin. I „covidové období“ může být časem soudržnosti a dobrých nápadů. Děkujeme!
Více na www.policka.charita.cz.
Marcela Vraspírová )

Občanská poradna v Havlíčkově Brodě
slavila 20. výročí
Havlíčkův Brod: Poprvé otevřela Občanská poradna při
havlíčkobrodské Charitě své dveře 20. listopadu 2000 a od té
doby zkušení profesionálové pomohli tisícům lidem z města
i okolí. Ročně se na poradnu v Havlíčkově Brodě a její kontaktní místa v Humpolci a Světlé nad Sázavou, obrátí kolem 700
klientů. Nejčastěji s nimi řeší problematiku spojenou s dluhy,
nebo otázky z oblasti pracovněprávních vztahů, rodinného
práva, bydlení či ochrany spotřebitele. Poradenství poskytují
lidem, kteří se se ocitli v nepříznivé situaci, i v nouzovém stavu aspoň po telefonu nebo emailem, dle aktuálních opatření.
Více na www.hb.charita.cz.
Lubica Pleskačová a Monika Brothánková )

( Na milém setkání za účelem předání šeku stvrzují úsměvem
(skrytým za rouškou) všestrannou radost ze spolupráce (zleva)
Mgr. Josef Dvořák (ředitel Gymnázia Polička), Mgr. Ladislav Král
(vyučující tělocviku), Mgr. Martin Klepárník Ph.D. (manažer Medesa care) a Mgr. Martin Dvořák (ředitel OCHP). Foto: archiv Oblastní
charity Polička

( KALENDÁŘ NA LEDEN
Hradec Králové
n leden 2021, Zpívejte s námi tříkrálovou koledu

Zapojte se i vy do výzvy Oblastní charity Hradec Králové, natočte video s vaší koledou a pošlete na dobro@
charitahk.cz. Sdílejte pak koledu i se svými nejbližšími
a přáteli.
Více na www.charitahk.cz.

Pardubice
n 6. ledna, Slavnostní zahájení Tříkrálové sbírky

online na Youtube kanále.

Sociálně terapeutické dílny pomáhají

Více na www.pardubice.charita.cz.

Králíky: V dílnách Miriam pro lidi s handicapem v Králíkách
tvoří výrobky ze dřeva, mýdla, svíčky i šperky pro radost. Během
roku vyrobili také dřevěné cedulky na dveře pro DCŽM Vesmír.
Pro charitní sestry a pečovatelky ušili z prostěradel návleky. Pro
Domácí hospic Alfa-Omega zdobili svíčky, které sestry darovaly
pozůstalým rodinám pacientů. O adventu dárky z dílen vykouzlily úsměv na tvářích babiček a dědečků v Domově důchodců ve
Sloupnici.

Hradec Králové, Choceň, Chrast
a Dolní Újezd

Klienti se do dílen těší – na práci i na lidi kolem sebe a něco
nového se naučí. „Službu se stále daří zabezpečit i ze strany zaměstnanců, i když se sami potýkáme s nemocemi,“ uvádí vedoucí
Mirka Kopecká: „Ale naši klienti nás nabíjí dobrou energií, jsou
vděční, že sem můžou chodit a pracovat.“ Výrobky z dílen jsou
i k zakoupení v obchůdku. Více na www.uo.charita.cz.
Petra Hubálková )

n Výstavy příběhů z Indie

Za naše úspěchy vděčíme Vám – Hradec Králové (Obchodní akademie – venkovní výstava), Choceň (děkanský
kostel sv. Františka Serafinského), Dolní Újezd (kostel
sv. Martina)
Svět indických dětí – Chrast (děkanský kostel Nejsv.Trojice)
Poznejte příběhy úspěšných absolventů projektu Adopce
na dálku hradecké Diecézní charity, které jsou plné výzev
a odhodlání.
Více na www.adopce.hk.caritas.cz.
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Dodatečné výsledky diecézní sbírky na charitu z neděle 19. 7. 2020
Farnost

Částka v Kč Farnost

Částka v Kč Farnost

Částka v Kč

Brandýs nad Orlicí

2 100

Ledeč nad Sázavou

4 780

Přelouč

1 531

Broumov

2 198

Libštát

1 450

Přepychy

1 816

Bystré u Poličky

7 149

Lipoltice

Dobruška

12 103

310

Rtyně v Podkrkonoší

2 450

Lomnice n. Popelkou

2 100

Rybná nad Zdobnicí

915

3 921

Slavoňov

Heřmanův Městec

5 124

Luže

Holohlavy

1 850

Malé Svatoňovice

Horní Branná

1 540

Mříčná

4 660
965

Solnice
Teplice nad Metují

9 000
5 161
401

Hostinné

2 000

Nová Ves n. Popelkou

1 500

Úpice

5 447

Hr. Králové - Nový HK

8 900

Nové Město n. Metují

8 794

Vamberk

3 110

Velké Poříčí

1 630
1 545

Hronov

4 120

Nový Bydžov

730

Jilemnice

4 084

Nový Hrádek

4 865

Voděrady

Jiřice

1 070

Opatov v Čechách

5 085

Zdechovice

Lázně Bělohrad

1 990

Polička

17 959

Želiv

190
1 820

Poznámky: V tabulce jsou uvedeny výsledky sbírky na Charitu ve farnostech, které zaslaly její výtěžek v době od 8. 9. do 10. 12.
2020. Informace: Ludmila Rychtárová – tel. 495 063 135.
Děkujeme všem dárcům za příspěvek a podporu charitní činnosti a také všem duchovním správcům za spolupráci a pozornost, kterou sbírce ve svých farnostech věnovali.

Dejte i Vy šanci indickým školákům na lepší budoucnost!
Zapojte se do projektu Adopce na dálku® na pomoc chudým dětem v Indii. Jejich vzdělání můžete podpořit i menšími jednorázovými či pravidelnými finančními dary. Děkujeme Vám!
Kontakt: Adopce na dálku® – Diecézní charita Hradec Králové, adresa: Velké nám. 37, 500 01 Hradec Králové, tel.:
495 063 177 (135), e-mail: adopce@hk.caritas.cz. Více také na

www.adopce.hk.caritas.cz

Facebook: adopce.dchhk.cz

