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Do koledování se zapojují i dobrovolníci, žáci základních a mateřských škol.

V ROCE 2015 SLAVÍME 15 LET OD VZNIKU FARNÍ CHARITY ČESKÁ LÍPA. DĚKUJEME, ŽE  STOJÍTE PŘI NÁS.

V první polovině měsíce ledna 
proběhne na celém území České 
republiky již pošestnácté největší 
dobrovolnická akce v ČR s názvem 
Tříkrálová sbírka, kterou ve vašem 
městě či obci organizuje Farní charita 
Česká Lípa.  
Ta si pro rok 2016 jako svůj záměr na 
využití získaných prostředků z Tříkrálové 
sbírky zvolila opět projekt Sociální 
automobil, který poskytuje již mnoho 
let přepravu zdravotně 
hendikepovaných dětí ze školy a do 
školy. 

Koledníci v kostýmech tří králů s 
vedoucím skupinky chodí od 2. 1. do 
14. 1. 2016 od domu k domu nebo 
koledují v ulicích a za zpěvu tříkrálové 
koledy nosí lidem radostnou zvěst 
vánočních svátků a obdarovávají je 
drobnou pozorností. Současně vybírají 
do úředně zapečetěných kasiček 
opatřených charitním logem finanční 
příspěvek.  
Srdečně děkujeme všem, kteří se do 
Tříkrálové sbírky zapojí.  
Více o historii Tříkrálové sbírky na 
Českolipsku naleznete v tomto čísle.

Tříkrálová sbírka na 
Českolipsku 

ZPRAVODAJ 
FARNÍ CHARITY ČESKÁ LÍPA   

Centrum textilního 
tisku potřetí hostí 
Tříkrálový koncert 
Již potřetí oslovila 
kapela Zhasni             
z Nového Boru Farní 
charitu Česká Lípa, 
zdali by nechtěla 
uspořádat benefiční 
koncert na podporu 
Tříkrálové sbírky. 
Poslední roky peníze 
ze sbírky putovaly na 
projekt Sociální 
automobil, který 
sváží zdravotně 
hendikepované děti 
z Českolipska do 
školy a ze školy, a tím 
tak časově ulevuje 
jejich rodičům. Na 
takovou nabídku 
nelze odpovědět 
jinak než ano. Zvláště 
v této době, kdy po 
České Lípě jezdí dva 
bílé tranzitní vozy, 
přičemž jeden z nich 

již dosluhuje a musí 
být nahrazen novým. 
V kouzelném 
prostoru Centra 
textilního tisku           
u vodního hradu           
v rámci hudebně-
divadelního 
odpoledne                 
a podvečeru 
vystoupí nejen 
zmínění Zhasni, ale    
i klavírista David 
Tichý a divadelní 
soubor Progresky, 
který představí svou 
podobu 
improvizačního 
divadla. Představení  
i koncert se konají 9. 
ledna od 15:00, resp. 
od 19:00 za 
dobrovolné vstupné 
do tříkrálových 
kasiček.  

Nový partner Azylového 
domu Jonáš 
Azylový dům Jonáš – Logistická firma Ewals 
Cargo Care sídlící také v České Lípě 
podpořila Azylový dům Jonáš v České Lípě 
částkou 20 000 Kč, za což jí patří srdečné 
díky.

Farní charita Česká Lípa zřídila na čísle 
608 777 577 bezplatnou anonymní 
linku. Linka pomáhá volajícím 
zorientovat se v jejich situaci a nabízí jim 
konkrétní odkazy na služby Farní charity 
Česká Lípa či na subjekty, které 

volajícímu mohou pomoci při řešení 
jeho situace. Služba je informačního 
charakteru, ovšem s nazanedbatelným 
prvkem emoční podpory. Linka je 
v provozu od pondělí do pátku od 9:00 
do 14:00.  

Bezplatná telefonní infolinka poradí 
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Ptáte se, jak je to s kontejnery 
Farní charity na textil? 
Charitní šatník – Farní charita Česká Lípa má na Českolipsku tři bílé kontejnery na 
textil opatřené logem Charita Česká republika, z nichž se sváží ošacení a další věci do 

Charitních šatníků v České Lípě a v Novém Boru.  

Kontejnery jsou v Lípě, Jestřebí a v Zahrádkách
Textil z těchto tří kontejnerů, které naleznete přímo u areálu Farní 
charity Česká Lípa v ulici Dubická 992, dále v  Jestřebí u parku      
u domu s č. p. 52 a v Zahrádkách u sídliště u bytovky s č. p. 82, je 
především určen pro charitativní účely, až poté k druhotnému 
využití s  pozitivním vlivem na životní prostředí. To vše díky 
spolupráci s  firmou Dimatex, která sbírá, 
sváží a třídí textil.  

Spolupráce s firmou Dimatex
Pytle ze svozu jsou ihned odváženy do Charitního šatníku 
Farní charity Česká Lípa, kde pracovníci charity textil třídí dle 
svých potřeb. Textil, který není vhodný pro charitativní účely, 
je zpětně odebírán Dimatexem a následně recyklován. 
Tato služba zajistila dostatek textilu pro provoz charitního 
šatníku a pomáhá občanům města Česká Lípa, Nový Bor         
a okolních obcí. V nedávné době také pomohla se 
zásobováním ošacení v Záchytném zařízení pro cizince             
v Bělé-Jezové.  

Ošacení musí být zabalené
Lidé nepotřebné ošacení, obuv a hračky vkládají do bílých 
kontejnerů zabalené v igelitových taškách či pytlích (do 
kontejneru nepatří komunální odpad, matrace, polštáře, 
záclony ani kobercové výrobky).  
Společnost Dimatex není ve spolupráci s charitní organizací 
žádný nováček. Pravidelně poskytuje ošacení neziskovým 
organizacím a lidem v nouzi. Ročně se jedná až o 100 tun 
oblečení, které z kontejnerů putují potřebným. Zbylý textil se 
zpracovává, zejména na výrobu čistících hadrů, dále pak na 
výrobu geotextilií, izolací a k  opětovné výrobě oděvů. 
Posláním společnosti Dimatex je předcházet vzniku textilních 
odpadů. 

Partner zpravodaje 
50% částkou na výrobě zpravodaje 
se podílí Reklamní agentura Deus 
(prodeus.cz), zajišťující výrobu 
reklamy a provozující regionální 
zpravodajský server www.i–noviny.cz 
a měsíčník Lípa. 

Dimatex 
Společnost Dimatex 
se již od roku 1991 
zabývá sběrem, 
tříděním a recyklací 
textilu. Ve spolupráci 
s Charitou Česká 
republika vytřídila        
a zpracovala v roce 
2015 více než 4 000 
tun textilního 
odpadu. V roce 2015 
obdržela města od 
firmy Dimatex téměř 
2 400 000 Kč             
a neziskové 
organizace obdržely 
částku přesahující 
1 750 000 Kč. 
Posláním Dimatexu 
je předcházet vzniku 
textilních odpadů        
a znovu zhodnocení 
druhotných surovin    
s pozitivním vlivem 
na životní prostředí.  

✖ ZŠ Kamenický 
Šenov poslala 
pochvalu                  
a poděkování 
sociální službě pro 
rodiny s dětmi 
Startér za znatelné 
pokroky žáků, 
které pracovnice 
služby doučují. ✖ 
Řidič Sociálního 
automobilu 
Vladimír Janouš, 
který sváží 
zdravotně 
hendikepované 
děti do školy a ze 
školy, pomáhá se 
svou ženou 
klientům služby        
i mimo svou 
pracovní dobu. 
Pro jednu klientku 
totiž získal finanční 
prostředky na 
reprezentaci ve 
Světovém poháru 
UCI 
v paracyklistice 
v Itálii a ve 
Švýcarsku. ✖ 
Pracovníci Klubu 
Koule NZDM 
uspořádali na SOŠ 
a SOU v České 
Lípě workshop na 
téma Co vše se 
může stát, když 
mladý člověk 
dokončí studium. 
✖ Klíčová 
pracovnice Centra 
pro pěstounské 
rodiny pomohla       
s žádostí pro 
pěstounku na 
vybavení 
dětského pokoje  
a zakoupení 
notebooku pro její 

dospívající vnučku 
školou povinnou  
u nadace J&T, 
jelikož pěstounka 
nepobírá odměny 
pro pěstouny        
a nemá prostředky 
na vybavení. ✖ 
Klientky a sociální 
pracovnice 
Azylového domu 
Jonáš společně 
krom jiného 
vyráběly pro 
partnery, dárce, 
ale i pro vlastní 
děti vánoční 
dekorační 
předměty                
v podobě 
sněhuláků                
a vánočních 
stromečků. ✖ 
Klub Koule NZDM 
navázal, pro 
zatraktivnění 
služeb a posílení 
zájmu o služby ze 
strany dětí z ulice, 
kontakt                      
s profesionálním 
fotografem 
Radkem 
Podrázkým, který 
běheme jednoho 
dne proměnil 
prostory klubu na 
profesionální 
ateliér, v němž se 
mohli klienti klubu 
nechat zdarma 
nafotit. Fotografie, 
které mnohdy 
posloužily jako 
vánoční dárek 
rodičům, 
zaznamenaly 
obrovský úspěch 
u klientů.  

Letem zbylým 
charitním 
světem 

Dobrovolnické centrum –
Šest mezinárodních 
dobrovolníků z projektu 
Erasmus+, kteří jsou od 
listopadu na ročním 
pobytu v České Lípě, se 
postupně aklimatizuje        

a zapojuje nejen do 
projektů Farní charity 
Česká Lípa, a to nejen 
za pomoci českých 
dobrovolníků, kteří 
pomáhají s organizací 
volného času a se 
socialiací 
mezinárodních 

dobrovolníků ze 
Španělska, Ruska, Ukrajiny 
a Gruzie.  
Sami zahraniční 
dobrovolníci se zapojili 
také do anglických 

workshopů na základních 
školách v České Lípě (ZŠ 
Šluknovská, ZŠ 
Partyzánská, ZŠ Klíč             
a SOU), při nichž rozšiřují 
žákům jazykové znalosti. 
Díky úspěšnosti projektu 
Erasmus+ dále šířila 
vedoucí dobrovolnického 
centra osvětu evropské 
dobrovolnické služby na 
interaktivních seminářích 
na českolipských středních 
školách již za asistence 
oněch dobrovolníků.

První měsíc zahraničních dobrovolníků

Zahraniční dobrovolníci při workshopu.
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Zdeňka Čermáková  
Tříkrálová sbírka obohacuje 
pozitivními hodnotami život 
kolem nás, ať už ve městě či na 
vesnici. Umožňuje nám vykonat 
dobro ve prospěch lidí v nouzi 
pouze ze svobodné vůle každého 
z nás. Předstoupit před veřejnost 
v roli prosebníka nemusí být vždy 
lehké. Proto skupinkám koledníků 
a jejich vedoucím patří 
poděkování za to, že pochopili        
a činem podpořili dobrou věc.   
Pokud potkáte na ulici koledníky, 
kteří vám zazpívají koledu                 
a podarují vás drobnými dárky, 
přinášejí vám touto cestou radost 
z dobrého díla. Můžete je minout 
nebo jim přispět do 
zapečetěných pokladniček. 
Odměnou je pak opravdová 
radost a uspokojení z  toho, že 
vám osud druhých lidí není 
lhostejný.  
Možná by bylo pro představu 
zajímavé nahlédnout do 
„tříkrálové kuchyně“. Co všechno 
předchází samotnému 
koledování, jehož součástí se 
postupem času staly také na 
českolipsku zajímavé akce 
kulturně-společenského 
charakteru.   

Organizační zajištění
Hlavním pořadatelem Tříkrálové 
sbírky je Charita Česká republika, 
a to na základě osvědčení 
oznámení Magistrátem hlavního 
města Prahy. Sbírka probíhá 
podle přísných pravidel                    
a předpisů, které se dostávají           
k dalším organizátorům sbírky, 
tedy i k nám na Farní charitu 
Česká Lípa.  
Než vyjdou skupinky koledníků 
do ulic, je zapotřebí obstarat 
spoustu věcí. Kromě 
administrativního zabezpečení 
sbírky (oznámení o konání sbírky 

na příslušných 
úřadech, oslovení 
starostů měst          
a obcí, vyplňování 
formulářů, 
zapečeťování 
pokladniček na 
městských                
a obecních 
úřadech, dopisy 
školám o 
poskytnutí 

koledníků, příprava časového 
harmonogramu koledování, 
domluva s Českou spořitelnou        
o předání a zaslání výtěžku ze 
sbírky na sbírkové konto, ohlášky 
v kostelích atd., atd.) musí být 
sbírka vybavena také materiálně – 
tříkrálovými kostýmy, korunkami, 
kometami, posvěcenými křídami, 
drobnými dárečky, informačními 
a děkovacími letáčky, 
zapečetěnými pokladničkami, 
průkazkami pro 
vedoucí 
skupinek 
koledníků             
a dalšími věcmi. 
V  neposlední 
řadě myslíme 
také na samotné 
koledníky, kteří 
si za svou 
bohulibou 
činnost zaslouží 
odměnit, třeba 
čajem a 
dortíkem v  cukrárně či malou 
upomínkou s  logem Tříkrálové 
sbírky.  

Nejdůležitější jsou 
koledníci
Nejdůležitější součástí sbírky jsou 
právě koledníci. Na nich nejvíce 
záleží úspěch celé sbírky                  
a dodržování tradice. Svou 
koledu zpívají nejen v  ulicích, ale 
také na úřadech, radnicích,               
v  obchodech a na mnoha dalších 
místech. Zpočátku se koledování 
ujímali, spolu s dobrovolníky, 
současní a bývalí zaměstnanci 
organizace a šikovné děti klientek 
z Domu Jonáš. Od roku 2007 se   
k  nám přidali hudebně nadaní 
žáci ze Základní školy Dr. M. Tyrše 
Česká Lípa. Koleda tak byla 
doprovázena živou hudbou 
(příčná flétna a housle). Od té 
doby se tato základní škola stala 

naším stálým partnerem při 
pořádání sbírky.   
V následujícím roce bylo 
obsazení koledníků stejné, zato      
v  roce 2009 se ke koledě přidali 
učni ze SOU v České Lípě a DDM 
Libertin. Koledníci z  Libertinu si 
sami připravili kostýmy i vlastní 
aranžmá populární koledy             
o Třech králích. Dlužno 
podotknout, že v jejich podání 
koleda zaujala a mile překvapila. 
V  následujících letech se pak  rolí 
Tří králů zhostili také žáci ze 
Základní školy Špičák Česká Lípa, 
Zákupy, Nový Oldřichov, 
Stružnice a ze Základní                   
a Mateřské školy Dubá. Ke 
koledování se také přidaly 
dobrovolnice skautského oddílu 
Korál Přístavu Ralsko Mimoň. Ti 
všichni koledovali ve prospěch 
potřebných pod dohledem 
dospělých vedoucích skupinek. 

Doufám jen, že jsem na nikoho 
nezapomněla, je to přeci jen už 
mnoho let zpátky.  

Mše v kostelích             
a venkovní akce
Opusťme ulice a podívejme se, 
co všechno se ještě k Tříkrálové 
sbírce váže. Především nesmím 
zapomenout na mše v kostelích, 
které ke sbírce patří od začátku 
jejího pořádání a při nichž lidé, 
podle svých možností a dobré 
vůle, mohou přispívat do 
tříkrálových pokladniček.  
V roce 2009 byla sbírka poprvé 
zahájena v bazilice Všech svatých 
v České Lípě Tříkrálovým 
koncertem duchovní hudby, ve 
kterém se představil skvělý 
Filipovský chrámový sbor pod 
vedením Martiny Bogarové. Tento 
sbor s  námi spolupracoval ještě     
v  roce 2010 a 2011.  

pokračování na str. 4  

Začněme společně nový rok 
dobrým skutkem 
aneb 15 let Tříkrálové sbírky na Českolipsku

Potraviny 
pomáhají 

Dobrovolnické centrum – Farní 
charita Česká Lípa se úspěšně 
zapojila do celorepublikové 
dobrovolnické akce s názvem 
Potraviny pomáhají, kterou pořádá 
Národní potravinová sbírka. Akce 
se konala po celou listopadovou 
sobotu 21. 11. v hypermarketu 
Albert v České Lípě. Návštěvníci se 
zapojili do této sbírky zakoupením 
a odevzdáním potravin                    
u dobrovolníků charity. Během 
sobotního dne se vybralo do 
nákupních košíků cca 438 kg 
potravin za bezmála 20.000 Kč. Ty 
putovaly pomoci klientům služeb 
Farní charity Česká Lípa – matkám 
s dětmi v tísni a sociálně slabým 
spoluobčanům. 

Průvod Tří králů z náměstí T. G. M.

Bývalý zaměstnanec FCH CL v začátcích sbírky.

Dárce předává zakoupené potraviny.

Letáková osvěta u vchodu.

Třídění darovaných potravin podle druhu.

Někdy byl darovaný nákup velmi bohatý.

Rozdělené potraviny připravené k odvozu.
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Farní charita Česká Lípa, kterou naleznete na adrese Dubická 992 v České Lípě v areálu s červeným plotem za parkem Milady Horákové, za 15 let své 
existence zprovoznila na Českolipsku a Novoborsku tyto služby: Azylový dům Jonáš v České Lípě a v Novém Boru pro ženy či otce s nezaopatřenými 
dětmi v tísni, volnočasový prostor pro děti z ulice Klub Koule Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež, Charitní šatníky v České Lípě a v Novém 
Boru, Sociální ubytovny v Novém Boru a Dobranově, Sociální automobil pro zdravotně hendikepované děti, Dobrovolnické centrum, Centrum pro 
pěstounské rodiny, Sociálně aktivizační službu pro rodiny s dětmi Startér, Sociální podnik dávající pracovní příležitost lidem znevýhodněným na trhu 
práce a společně s Biskupstvím litoměřickým Sociální farmu s. r. o. Kontakt: info@fchcl.cz | 487 829 871, 774 116 412 | www.fchcl.cz | Zpravodaj Farní 
charity Česká Lípa vydává Farní charita Česká Lípa vlastním nákladem v počtu 250 ks. V případě, že chcete finančně podpořit vydávání Zpravodaje či 
máte jakýkoli dotaz, kontaktujte nás prostřednictvím příslušných kontaktních údajů. 

V PŘÍPADĚ POTŘEBY POMOCI POUŽIJTE BEZPLATNOU LINKU 608 777 577

pokračování ze str. 3  

Dále se uskutečnil nultý ročník 
lampionového průvodu pod 
názvem „Putování Tří králů“. 
Spolupořadatelem byl Kulturní 
dům Crystal Česká Lípa. Za 
třeskutého mrazu účastníci 
průvodu putovali z  náměstí T. G. 
M. na hrad Lipý, kde byl připraven 
živý betlém a horké nápoje pro 
zahřátí. Středověká hudební 
skupina Řemdih, která nás měla       
v  průvodu doprovázet a na hradě 
Lipý vystoupit v  krátkém 
programu, musela program zrušit, 
protože jí v  autě zamrzly hudební 
nástroje. Mně pro změnu 
zamrznul foťáček, 
ale snímky se z  něj 
ještě daly zachránit. 
I přes to mrznutí to 
byla moc hezká 
akce na podporu 
sbírky.  

Koleda           
v Jiráskově 
divadle
V  následujícím roce 
2010 se nám podařilo získávat 
příspěvky i od hodných lidí           
v Jiráskově divadle, a to po 
vyprodaném vystoupení 
cimbálové kapely Hradišťan. 
Diváky, kteří opouštěli sál, jsme 
překvapili okostýmovanou 
koledou a malým tříkrálovým 
koncertíkem od Vokálního tria 
UNISONO.  

Vokální trio UNISONO 
Občanského sdružení MBHB – 
umělecká společnost Česká Lípa 

podpořilo svým 
vystoupením 
sbírku též v roce 
2011. Tradice 
koledování                
v Jiráskově 
divadle po konci 
Tříkrálových 
koncertů pod 
hlavičkou Kultury 
Česká Lípa trvá          
i doposud.  

Tříkrálové průvody         
z náměstí na hrad
V dalším roce započala tradice 
Tříkrálových průvodů. První ročník 
zahájil příchod Tří králů na 
náměstí T. G. Masaryka. Vlastně to 
byl zčásti i příjezd, neboť 
nechyběl opravdický kůň 
zapůjčený paní Jelenovou. Na 
náměstí si účastníci průvodu měli 
možnost zakoupit charitní 
lampióny. Průvod byl k  radosti 
nás všech v hojném počtu – na 
250 lidí. Z  náměstí směřoval na 
vodní hrad Lipý k  jesličkám              
v  živém betlému. Právě tam žáci 

ze Základní školy Sever předali 
své Světlo přání – poselství světu, 
které si sami připravili. Na 200 
diváků pak na hradě zhlédlo 
pěvecké vystoupení Michaely 
Vyhnánkové, středověké hudební 
skupiny Řemdih a Divadelního 
klubu mladých Česká Lípa. 
Opékání uzenek z Uzenářství 
Staněk pak bylo chutným 
doplňkem k  pěkným zážitkům. Na 
tomto vydařeném ročníku 
Tříkrálového průvodu se podílel 

hrad Lipý, Filozofický klub 
Progres, Křesťanské společenství, 
kazatel Jednoty bratrské Miroslav 
Boš, ZŠ Sever a půjčovna kostýmů 
Magic Potato.  

Ani v  roce 2013 nechyběl 
Tříkrálový průvod z náměstí T. G. 
Masaryka s charitními lampióny. 
Druhý ročník této krásné akce 
měl díky jezdecké skupině Terra 
Historia Tři krále na koních. 
Průvod tradičně mířil na vodní 
hrad Lipý, kde byl pro jeho 
účastníky připraven program           
v podobě pěveckého vystoupení 
Michaely Vyhnánkové                       
a trombónového 
kvartetu ZUŠ Česká 
Lípa, jesličky              
v živém betlému        
a samozřejmě 
uzenky k opékání 
od Uzenářství 
Staněk. Své Světlo 
přání – poselství 
světu tentokráte        
k jesličkám nesli 
žáci Mateřské školy 
Bratří Čapků Česká 
Lípa. Toto kouzelné 
odpoledne jsme připravili ve 
spolupráci se ZUŠ Česká Lípa, 
hradem Lipý, historickou 
skupinou OSLI, Filozofickým 
klubem Progres, kapelou LKP          
a městem Česká Lípa. Bohužel 
nám nepřálo počasí, takže se            
v průvodu a později na programu 
sešlo dvakrát méně lidí než               
v minulém roce.  

Třetí ročník Tříkrálového průvodu 
2014 probíhal v podobném 
duchu jako ročník předešlý, vyjma 
poselství Světla přání a živých 
koní. Zato účast byla hojnější. Na 
náměstí se sešlo kolem 200 lidí. 

Kapela Zhasni pořádá 
Tříkrálové koncerty
Toho roku se také v  rámci 
Tříkrálové sbírky uskutečnil 
Tříkrálový koncert novoborské 
kapely Zhasni v Centru textilního 
tisku. Z  přítomných diváků jich na 

80 přispělo do tříkrálové 
pokladničky dobrovolným 
vstupným.  

Poslední mapovaný rok 2015 
přinesl v  rámci Tříkrálové sbírky již 
čtvrtý ročník Tříkrálového 
průvodu, který byl zahájen 
lidovou hrou o narození Páně – 
„Komedie o hvězdě“ od Jana 
Kopeckého. S  chutí si v  ní na 
náměstí T. G. Masaryka zahrál 
Divadelní spolek Osli spolu             
s dalšími ochotníky. Poté se 
průvod opět se zakoupenými 
charitními lampióny odebral 
známou trasou po ulici Jindřicha  

z  Lipé. V  rámci sbírky se ještě 
uskutečnil Tříkrálový koncert 
kapel Zhasni a Tchei-Chan                
v  Centru texilního tisku                       
s  dobrovolným vstupným. Od 
roku 2012 je sbírka pořádána          
s mediální podporou měsíčníku 
Lípa a zpravodajského serveru        
i-noviny.cz. 

Tříkrálová sbírka má 
své kouzlo 
Za léta svého působení si 
Tříkrálová sbírka získala respekt       
a příznivce po celé naší republice. 
Její poslání není pouze církevní, 
ale všeobecně charitní s cílem 
pomáhat těm nejpotřebnějším – 
lidem v nouzi, a to bez ohledu na 
jejich vyznání, rasu nebo 
národnost.  
Věřím, že se v novém roce 
budeme opět potkávat s  lidmi, 
kteří mají rozevřenou náruč                
a společně s námi začnou nový 
rok dobrým skutkem. 

Koleda v Jiráskově divadle za podpory hudebníků.

Účastníci tzv. Putování Tří králů.

Koncert kapely Zhasni v Centru textilního tisku.


