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Výtěžek Tříkrálové sbírky 96 mil. Kč vážil přibližně 42,5 tun
 Česká spořitelna a Nadace České spořitelny jsou dlouhodobě partnery Tříkrálové sbírky Charity ČR
 16. ročník sbírky byl rekordní, vybralo se 96 mil. Kč = 42,5 tuny, 8,6 milionů mincí
 Na Tříkrálovou sbírku lze celoročně přispívat i s darovací appkou Melinda
Narození potomka bývá šťastnou etapou v životě rodičů. Při narození dítěte s postižením jsou rodiče
postaveni před obtížné rozhodnutí, jestli se o něj starat doma anebo vyhledat pomoc odborníků. První
možnost vyžaduje mnoho trpělivosti a síly. Pomocnou ruku proto nabízí odborná střediska rané péče,
na která budou putovat prostředky z letošní Tříkrálové sbírky. „Plánujeme pořízení auta, díky němuž budeme
moci poskytovat odbornou pomoc většímu počtu rodin, které pečují doma o děti s postižením
v Královéhradeckém kraji,“ řekl ředitel Oblastní charity Hradec Králové Václav Hrček, jak s vybranými penězi
naloží.
Na dvě třetiny vykoledovaných peněz z regionu se do něj vždy vrací, aby byl podpořen místní rozvoj. Právě
Oblastní charita Hradec Králové s projektem hospicové péče získala na konci ledna Cenu Floccus, kterou
uděluje Nadace České spořitelny, a obdržených 100 tis. Kč například zajistí 66 dnů péče o jednoho smrtelně
nemocného člověka. I 180 tis. Kč z loňské Tříkrálové sbírky putovalo na hospicovou péči a pokrylo služby
lékařů, kteří poskytují konzultační a návštěvní pohotovost, a letos opět peníze poputují potřebným.
Česká spořitelna je dlouhodobým partnerem Tříkrálové sbírky, kterou pořádá Charita ČR. Během sčítání prošlo
rukama pracovníků banky na 8,6 milionů kusů mincí, což odpovídá asi 42,5 tun. Celé sčítání zabralo 4,2 dne a než se
všechny vybrané mince svezly do České národní banky, zabralo to přibližně 6,5 hodiny.
„Tříkrálová sbírka má mnohaletou tradici a každoročně roste objem vybraných peněz. Těší nás a je nám cti být
partnerem úspěšné a tradiční sbírky s jasně definovaným účelem,“ řekla Klára Gajdušková, předsedkyně správní rady
Nadace České spořitelny. Česká spořitelna postavila na začátku ledna nedaleko stanice metra Budějovická Tříkrálové
městečko a například nabídla tradiční dobročinnou Palečkovu kavárnu, z níž byl výtěžek věnován právě Tříkrálové
sbírce.
Během letošního koledování v období od 1. do 14. ledna 2016 se vybralo 96 018 536 Kč, z toho 1 102 551 Kč
prostřednictvím dárcovských SMS během Tříkrálového koncertu. Česká spořitelna se každoročně zdarma podílí na
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třech velkých charitativních sbírkách: Tříkrálová sbírka (Charita ČR), Srdíčkové dny (Život dětem) a Bílá pastelka
(SONS, TyfloCentrum, Tyfloservis).
Na Tříkrálovou sbírku lze darovat i během roku, a to třeba s dárcovskou mobilní aplikací Melinda. Díky ní mohou
klienti České spořitelny přispívat na dobročinné organizace a projekty. Navíc jednoduše – jednorázovým příspěvkem
nebo pravidelným zaokrouhlováním plateb kartou v dárcovské aplikaci s krásným jménem Melinda. Appku si lze
jednoduše stáhnout v google play či apple store.
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Profil České spořitelny
Česká spořitelna je největší bankou v České republice  Její služby využívá více než 5 milionů klientů: občané, malé a střední firmy, obce a města, financuje
také velké korporace a poskytuje služby v oblasti finančních trhů  Od roku 2000 je Česká spořitelna členem Erste Group a pod touto značkou obsluhuje bonitní
a korporátní klienty  Disponuje nejširší sítí poboček a bankomatů v České republice  Důležitou roli hraje také na poli inovací: byla například první bankou na
českém trhu, která začala masivně vydávat bezkontaktní karty a vytvářet síť pro jejich využití  Další zajímavé informace o České spořitelně zde.
Česká spořitelna – Pomáháme dobrým věcem
26 000 000 000 Kč jsme investovali do projektů na výrobu energie z obnovitelných zdrojů a do energeticky úsporných projektů · 1 450 000 000 Kč jsme vložili
do Nadace Depositum Bonum na podporu vzdělávání v České republice · 76 000 000 Kč jsme spolu s Nadací České spořitelny v roce 2014 věnovalI na
obecně prospěšné projekty · 2 000 000 Kč rozdělila Nadace České spořitelny v roce 2014 celkem 35 charitativním projektům na základě výsledků hlasování v
našich dvou grantových programech pro zaměstnance a klienty · 10 000 seniorů navštívilo vzdělávací kurzy „Senioři komunikují" v cca 900 českých městech a
obcích · 2 092 zaměstnanců se v roce 2014 zúčastnilo spořitelních Dnů pro charitu. 234 našich poboček má bezbariérový a 626 našich bankomatů je
uzpůsobeno pro obsluhu nevidomými klienty · 2 pracovní dny může každý zaměstnanec využít na obecně prospěšnou činnost díky spořitelním Dnům pro
charitu ·Další zajímavé informace o společenské odpovědnosti České spořitelny zde.
Profil Erste Group
Erste Group je předním poskytovatelem finančních služeb ve východní části EU  Zhruba 46 000 zaměstnanců poskytuje finanční služby 16,4 milionům klientů
v téměř 2 800 pobočkách v 7 zemích (v Rakousku, České republice, na Slovensku, v Rumunsku, Maďarsku, Chorvatsku, Srbsku)  Ke konci 1. čtvrtletí 2014
dosáhla bilanční suma skupiny Erste Group EUR 203,9 mld., čistý zisk činil EUR 103,3 mil. a poměr nákladů k výnosům 57,0 %.
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