
Čtvrt miliardy a nejúspěšnější ročník v historii. 

Adventní koncerty České televize pokořily letos 

dva rekordy 

 
 
Adventní koncerty České televize oslavují tento rok hned dva milníky. 
Překonání čtvrtmiliardové hranice vybraných peněz a k tomu 
nejúspěšnější ročník v historii sbírky. Na dobrou věc putuje díky letošním 
koncertům poprvé přes osmnáct milionů korun. Za třicet let trvání tak 
sbírka České televize podpořila více než 253 miliony již 128 neziskových 
organizací po celé republice.  
 



„Už loni jsme byli překvapeni tím, jak jsou diváci i v tak náročné době štědří. 
Letošní výsledek překonal naše nejodvážnější očekávání. Dárci vnímají sbírku jako 
důvěryhodnou a často přispívají nejen před Vánoci, ale pravidelně v rámci celého 
roku. A to i spolu se svou rodinou, spolužáky, kolegy nebo třeba v rámci klubů 
seniorů. Koncerty se pro ně navíc za ty roky staly nedílnou předvánoční tradicí. 
Všichni, kdo přispívají, ale i ti kdo koncerty připravují, vystupují na nich nebo si je 
vezmou pod patronaci si zaslouží velký dík,“ říká generální ředitel České televize 
Petr Dvořák.  
 
Jedna z nejstarších veřejných sbírek v Česku pomáhá kontinuálně již od roku 
1991. Výtěžek z letošních koncertů si tradičně rovným dílem rozdělí čtyři vybrané 
neziskové organizace. Tentokrát Domov sv. Anežky z Týna nad Vltavou, který 
zaměstnává dospělé osoby s mentálním a kombinovaným postižením, Hospic sv. 
Jiří poskytující mobilní hospicovou péči v Karlovarském a Plzeňském kraji, táborské 
Centrum Kaňka provozující osobní asistenci, denní stacionář a ranou péči pro 
zdravotně a kombinovaně postižené děti a Mezinárodní vězeňské společenství 
pomáhající dětem odsouzených rodičů.  
 
„Patronství v rámci Adventních koncertů byl úžasný zážitek. Jednak díky lidem ze samotného hospice 

Sv. Jiří – jsou úžasní a nádherně pomáhají. Ale také díky divákům, kteří se rozhodli přispět. Telefony 

zvonily už víc než hodinu před začátkem přenosu a měl jsem obrovskou radost, že jsem slyšel tolik 

dobrosrdečných a obětavých lidí, kteří pomohli. Vybraná částka je úžasná, ale ještě důležitější je 

lidskost, která je za penězi skrytá. Ta je tím největším bohatstvím a věřím, že bude pomáhat nejen 

u hospice Sv. Jiří i do budoucna,“ doplňuje moderátor Daniel Stach, jeden z patronů letošních 

Adventních koncertů.  

 

Sbírka Adventních koncertů ČT na portálu Darujspravne.cz trvá do konce roku, 
dárcovskou DMS (ve tvaru DMS ADVENT 30, 60 nebo 90 na číslo 87777) je možné 
zaslat do konce ledna, sbírkový účet (692692692/0800) je otevřený v průběhu 
celého roku. 
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