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Zobrazit email v prohlížeči 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Vážená paní, vážený pane, 

 
srdečně Vás zdravím a věřím, že ani v současné situaci neztrácíte optimismus a trpělivost, i 

když je zřejmé, že boj s epidemií bude ještě během na dlouhou trať. Pokud se přesto kdokoli 

z Vás, Vašich přátel nebo blízkých přitom dostane do situace, s níž si nedokáže poradit nebo 

si o ní prostě potřebuje jen popovídat, obraťte se s důvěrou na naše krizové linky. Charitní 

pracovníci pomohou nejen při řešení konkrétního problému, ale povzbudí a dodají kuráž těm, 

kteří ztrácejí sílu či naději nebo nenacházejí tolik potřebný klid na duši. 

 
Věřím, že právě v těchto dnech je důležitá každá dobrá zpráva. Chci Vám vyjádřit tisíceré díky 

za neuvěřitelně cennou podporu v náročném loňském covidovém roce, který prověřil naše 

společné odhodlání pomáhat lidem v nouzi a nenechat padnout ty, na které dopadla krize 

nejtvrději. Je skvělé, že i v době poznamenané doporučením „nechodit mezi lidi“ naopak 

neváháte projevit soucit a svým darem se dokážete přiblížit starostem a potřebám těch, kteří 

to nyní mají skutečně těžké. 

 
Na konci loňského a začátkem tohoto roku se vzepjaly dvě mohutné vlny dárcovské solidarity, 

které jasně ukázaly, že lidská srdce žádná pandemie neumlčí. První proběhla v čase 

adventním, kdy se na podporu rodičů – samoživitelů sešlo neuvěřitelných devět a půl miliónů 

korun. Tato pomoc je pro rodiče pravým požehnáním, protože někteří z nich přišli ze dne na 

den o práci a ocitli se v situaci, kdy přemýšleli, zda jim zbude na jídlo, když zaplatí za 

elektřinu nebo uhradí nájem, protože na zaplacení všeho prostě nezbývá. O zimním oblečení, 

lécích nebo třeba brýlích pro děti ani nemluvě. Příběhy pomoci, která přišla v pravou chvíli, 

právě sbíráme a přineseme Vám je v dalším vydání Charitníku. 

 
Počátkem roku se ocitnula v ohrožení tradiční Tříkrálová sbírka, protože koronavirová opatření 

a PES nedovolily koledníkům navštěvovat domácnosti a přinášet do nich radost a požehnání. 

O to více děkujeme všem štědrým dárcům, kteří si přesto ke sbírce našli cestu, naplnili 

myšlenku „Když nepřijdou Tři králové za námi, přijdeme my za nimi“ a přispívali do statických 

kasiček nebo online a výtěžek sbírky překonal všechna očekávání. Vybralo se přes 80 miliónů 

korun, které letos pomohou statisícům potřebných lidí. 
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S blížícím se jarem Vám přejeme všechno dobré. Ať i v tomto roce jaro znamená vítězství 

života nad smrtí, účasti nad lhostejností a je nadějí pro slabé a potřebné. Kéž nás doba postní 

úspěšně obrátí k pomoci druhým lidem, aby to, co se zrodí uvnitř nás, projevilo se i navenek. 

Budeme-li k sobě navzájem ohleduplní, zvládneme i bezohlednou pandemii. 

 
S úctou 

 
Milan Vlasák 

fundraiser 

Charita Česká republika 

 
Tel.: +420 724 639 056 

E-mail: milan.vlasak@charita.cz 

 

 
Odhlásit odběr 


