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Instalace  seniorátního  výboru
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Kalendář

Výroční zpráva o životě sboru v roce 2013
Martin FÉR

  
Milí čtenáři, členové a přátelé evange-

lického sboru v Poděbradech!
 

Aktuální vydání sborového dopisu je  
naplněno především zprávami pro sborové 
shromáždění, které se bude konat  16. března. 
Zprávy dostáváte předem, abyste si je mohli 
v klidu přečíst a na místě se od nich můžeme 
odrazit k rozhovoru o životě sboru. I  k tomu 
sborové shromáždění slouží. Vedle zpráv tu 
najdete i několik pozvánek a článek o pro-
běhlém sborovém dni. 

Ať se vám dobře čte!
 

Následující zprávu předkládám s vědo-
mím, že náš sbor je pestrým a živým spo-
lečenstvím a jeho cestu nelze plně vystihnout 
krátkou zprávou a několika statistickými daty. 
Pokaždé tuto zprávu beru také jako příležitost 
k ohlédnutí, zamyšlení a především vděčnosti.

Je nad čím. I rok 2013 byl plný aktivit, 
událostí, setkání, rozhovorů. Co do počtu bylo 
setkání ve sboru přibližně 286 (o třicet více 
než v roce 2012). 

Z nich jsou na prvním místě pravidelné 
nedělní bohoslužby. Ty jsou základem života 
sboru. Loni se konaly bohoslužby 54x za 
průměrné účasti 54 lidí (v roce 2012 to bylo 
průměrně 59 účatníků). Večeři Páně jsme 
slavili každou první neděli a o svátcích. 
Presbyteři připravují ohlášky, někdy mají 
první čtení, střídají se při vysluhování VP. O 
nedělích, kdy nebyl přítomen kazatel sboru, 
vypomáhal bratr farář Bob Baštecký, z pres-
byterů posloužili Helena Exnerová a Marie 
Svobodová, z dalších kazatelů pak Pavel 
Dvořáček, Helena Junová, Lukáš Ondra a 
Michal Kitta.

Na varhany nás doprovázeli Jana Povolná, 
Jakub Lounek, Bára Scholzová, Zuzana 
Tesařová a Sára Hudcovicová. Za tuto službu 
děkujeme, Jakubovi pak za organizaci 
doprovodů.  

Třikrát jsme měli sborový den s besedou 
či přednáškou a společným obědem. Celo-
církevní kantor Ladislav Moravetz mluvil o 
přípravě nového evangelického zpěvníku, ře-
ditelka barmského centra paní Saba Soe o 
Barmě a barmáncích a hronovský farář Michal 
Kitta o evangelické identitě. Sborové dny jsou 
příležitostí k prohloubení sborového spole-
čenství, místem setkávání všech generací i 
příležitostí ke vzdělání.

Mezi tradičně nejnavštívenější patří ště-
drovečení bohoslužby (cca 200 lidí) a 

bohoslužby s vánočním divadlem (cca 180 
účastníků), letos nazvané „Vánoce s Bednou“. 
Zvláště vánoční divadlo je jedna z nejná-
ročnější akcí co do přípravy a velký dík patří 
všem, kdo se na přípravě podílejí. 

Dvakrát jsme se po bohoslužbách pod 
vedením Bohumily Baštecké sešli k rozhovo-
rům o sboru. Rozhovory probíhaly v rámci 
celocírkevní debaty o budoucnosti sborů 
v souvislosti s majetkovým narovnáním mezi 
státem a církvemi a předpokládaným finan-
čním osamostatněním církví. V rozhovorech 
chceme pokračovat.

O pravidelných setkáváních kavárničky, 
maminek s dětmi a za nedělní školu in-
formují samostatné zprávy. 

Biblické hodiny pro děti (náboženství) 
se v první části roku konaly ve dvou skupi-
nách, od nového roku pak ve třech skupinách. 
Bylo to zpočátku řešení spíše z nouze, protože 
je čím dál těžší najít vhodný termín vyhovující 
všem dětem, ukázalo se to ale jako dobré 
řešení. Ve všech skupinách je kolem sedmi 
dětí, zvláště skupina nejmladších (1.–3. třída) 
se vlastně neustále rozrůstá. Ve věkově a 
početně přiměřenějších skupinách se pracuje 
daleko lépe a mám z toho radost. V první části 
roku jsme probírali biblické postavy, ve druhé 
jsme postupovali podle cyklu nedělní školy – 
tedy Desatero, Modlitba Páně a Apoštolské 
vyznání. 

Pro děti se i v roce 2013 konal letní tá-
bor v Lísku u Nového Města na Moravě, 
kterého se zúčastnilo zhruba 21 dětí a dalších 
10 pomocníků. Nekonala se potáborová ví-
kendovka – chyběli organizátoři. 

Ještě složitější bylo ve druhém pololetí 
nalézt společný čas pro skupinu konfir-
mandů. Ke stávajícím třem (Anička Maňás-
ková, Šimon Povolný, Jakub Hroník) se při-
pojila nová skupina (Natálka Frančíková, 
Honza a Fanda Exnerovi, Jonáš Fér). Spo-
lečné časové okno tvoří pouhých čtyřicet 
minut a to ještě ne každý týden. V takovém 
čase se dá nad nějakým tématem pracovat jen 
těžko. Jiným neduhem je pak najevo dávaný 
nezájem některých konfirmandů. Teoreticky 
by měla u první skupiny proběhnout letos 
konfirmace. Nevím, zda-li k tomu nazrál čas – 
to bude nakonec záležet na jejich rozhodnutí. 
S první skupinou jsme probírali rámcový 
přehled bible, od druhého pololetí pak témata 
na základě apoštolského vyznání víry. Někteří 
konfirmandi se nepravidelně či vůbec neú-
častní nedělních bohoslužeb.

Asi nejvíc mě v minulém roce trápilo (a 

dosud trápí) fungování – či spíše nefungování 
– skupiny mládeže. Ve druhém pololetí se 
vůbec nepodařilo najít společný čas pro schůz-
ky, takže se nesešla vůbec. V prvním pololetí 
to nebylo o mnoho lepší. Začali jsme spo-
lečným víkendovým pobytem v Růžďce a pak 
následovalo ještě pár nepravidelných schůzek. 
Situace mě mrzí o to víc, že se blíží čas, kdy by 
do „rozjeté“ mládeže měli přibýt noví kon-
firmandi a skupina mládeže by mohla přestat 
být závislá na tom, jestli jeden či dva nepřij-
dou. Jinak jsou naši mládežníci velmi schopní 
a šikovní – podíleli se na přípravě a realizaci 
tábora pro děti, nakonec i na přípravě vánoč-
ního divadla. Za což jim patří dík. 

V loňském roce se nesešla skupina 
„střední generace“. 

V rámci večerů Ekklésia se konala cel-
kem hojně navštívená přednáška s promí-
táním na téma „Mrtvá trať“ (o stalinských 
gulazích se Štěpánem Černouškem), a naopak 
velmi málo navštívená beseda s Martinem 
Balcarem o práci Amnesty international a 
projektu „Maraton psaní dopisů“.  

V pašijovém týdnu proběhlo nově čtení 
pašijí, tentokrát podle Matouše.

Opět jsme se zapojili do Noci kostelů. 
Program byl tentokrát skromnější. Vedle ob-
čerstvení se mohli návštěvníci těšit z komen-
tované prohlídky prostor a výstavy „Neučiníš 
sobě rytiny“. Pro děti připravili program 
manželé Dubovi na téma „Bible kralická“. 
Inzerce programu probíhala ve spolupráci 
s ostatními církvemi ve městě. Sborové pro-

(pokračování na str. 2)



V roce 2013 hospodařil náš sbor s cel-
kovým hospodářským výsledkem 148 tis. ko-
run.  Z tohoto pohledu se hospodářská situace 
sboru jeví jako velmi příznivá.

Při podrobnějším zkoumání dostaneme 
mírně odlišný výsledek. Hospodaření sboru 
skončilo přebytkem především ze dvou důvo-
dů. Prvním byl neplánovaný příjem z prodeje 
části pozemku v majetku sboru ve výši  143 tis. 
korun (po odečtení nákladů na prodej). Dru-
hým důvodem bylo mírné krácení pláno-
vaných výdajů. Předem podotýkám, že ve vý-
dajích nebyly plánovány nijak vysoké inve-
stice, pouze běžná údržba a běžné výdaje na 
provoz. Díky těmto skutečnostem se podařilo 
doplnit výpadky v příjmové části sborového 
rozpočtu.

Z dlouhodobého hlediska je v oblasti 
příjmů nejvíce problematické dodržení plánu 
výběru saláru. Zde nebylo proti plánovanému 
objemu vybráno cca. 15 tis. Kč. V současné 
době není tato částka nijak závratná, ale 
s ohledem k pokračujícím církevním resti-
tucím (postupné snižování příspěvku státu na 
platy kazatelů) se sborový rozpočet, při za-
chování současného trendu, dostane velmi 
brzy do deficitu.

Náprava této situace není pro začátek 
nijak bolestná. Přispěje-li každý dospělý člen 
sboru měsíčně alespoň jedinou stokorunou, 
budeme schopni částku nezbytnou pro provoz 
sboru vybrat. I s drobným přebytkem.

Pevně věřím, že se nám to podaří.

Hospodaření sboru v roce 2013
Jitka DUBOVÁ

 

story navštívilo kolem 60 místních i hostí. 
Také Polabská evangelická pouť byla 

tématicky zaměřená na 400. výročí Bible kra-
lické. Přednášel Martin Prudký a přivítali 
jsme množství hostí ze seniorátu. Program 
pro děti připravil seniorátní odbor mládeže 
pod vedením Lucie Drahokoupilové.

V kostele proběhlo několik koncertů. 
Skupina Oboroh zahrála Pašijové písně a 
Žalmy, Pěvecký sbor a orchestr gymnázia 
oslavil nejprve své 15. výročí a pak vystoupil 
v adventu v rámci pravidelného benefičního 
koncertu pro Diakonii v Libici. Flétnové třída 
ZUŠ měla své předehrávky také u nás. Kromě 
prvního, zaplnily všechny ostatní koncerty 
kostel do posledního místečka.  

S velkým úspěchem (plný autobus) se 
setkal květnový sborový zájezd na téma 
„Doba poděbradská“. Za jeho naplánování 
patří dík především Josefu Lounkovi. Snad se 
podaří tradici zájezdů udržet.

Sborová rodinná dovolená proběhla i 
letos v Rokytnici. Díky za organizaci patří 
manželům Povolným.

Spolu s ostatními církvemi ve městě jsme 

se pokusili založit (obnovit) tradici lednových 
ekumenických setkávání. Celkem byla tři 
(u nás, v Bételu a v ŘKC) a vedle vážného pro-
gramu bylo připraveno i občerstvení, aby byl 
prostor pro neformální sdílení. Spolu se všemi 
poděbradskými duchovními se pravidelně co 
dva měsíce scházíme a mluvíme o svých sbo-
rech či připravujeme společné aktivity.

Dobrá je spolupráce s městem Podě-
brady, které projevuje zájem o práci církví, 
finančně je podporuje v rámci městského 
dotačního systému, kazatelé jsou pravidelně 
zváni k různým setkáním. Zapojili jsme se do 
„Všeobecné poděbradské výstavy“. Byli jsme 
požádáni, abychom se vstřícně postavili k no-
vé rodině barmských uprchlíků. 

Pokřtěni byli Martin Šuk, Martin Cyrus, 
Kryštof Šuk a Julie Richterová (dva dospělí, 
dvě děti). Křtům předcházela předkřestní ka-
techeze. 

Zlatou svatbu oslavili manželé Nieder-
lovi a při bohoslužebném shromáždění obno-
vili manželské sliby. 

Zemřeli a církevní pohřeb měli Vladimír 
Kubíček, Růžena Krejčíková a Jiřina Šoulová.

Na výroční narozeninové návštěvy za 
(především staršími) členy sboru začala pravi-

delně chodit sestra Marie Svobodová. 
Na listopadovém konventu byl kazatel 

sboru M. Fér zvolen seniorem poděbrad-
ského seniorátu. Nadále administruje sbor 
v Chlebích.

Ke konci roku měl sbor v kartotéce 561 
členů.

O dění ve sboru se snažíme informovat ve 
sborovém dopise. Vyšel loni 4 krát. Podě-
kování patří všem, kdo do něj přispěli člán-
kem či fotografií, zvláště pak J. Dubovi, který 
se ujal jeho sazby. Další spolupráce je vítána, 
funkce šéfredaktora je k dispozici! S  informo-
vaností souvisí i sborové internetové strán-
ky, na kterých vedle informací a pozvánek na-
leznete také již cekem obsažnou fotogalerii.

Tolik tedy základní výčet akcí, aktivit a 
informací. Vedle výše zmíněných bych rád po-
děkoval i všem dalším, kdo se podílejí na tom, 
aby sborová práce zdárně probíhala. Jmeno-
vitě kurátorovi M. Povolnému, místokuráto-
rovi P. Kubíčkovi, účetní J. Dubové, pokladní-
kovi J. Hofmanovi, b. Sílovi za vytrvalou péči 
o zahradu. Díky všem, kdo pomáhají pro-
spěchu a růstu sborového společenství – jak 
svojí činností, financemi, radostnou příto-
mností a v neposlední řadě svými modlitbami.
 

 
 
 
 
 

Výroční zpráva o životě sboru v roce 2013
Martin FÉR

 (pokračování ze str. 1)

Náklady 702 803,-
 
- energie 167 709,-
- opravy a údržba 25 366,-
- telekomunikace 9 347,-
- náklady na pořádané akce 64 467,-
- ostatní služby 56 658,-
- mzdy 31 996,-
- kancelářský materiál 21 123,-
- nový mobilní inventář 50 972,-
- energetický audit fary 24 200,-
- občerstvení při akcích 14 420,-
- celocírkevní repartice 34 823,-
- seniorátní repartice 7 000,-
- personální fond 78 500,-
- odpisy, ZC prodaného majetku 83 634,-
- ostatní náklady 32 589,-
 
Výnosy 850 684,-
 
- sborové sbírky 87 340,-
- dary tuzemské 31 054,-
- dary zahraniční 61 288,-
- salár 315 440,-
- pronájem a prodej zboží 48 333,-
- dotace 64 100,-
- příspěvek na energie - farář 30 000,-
- ostatní příjmy 44 829,-
- prodej majetku 168 300,-
 
Hospodářský výsledek 147 881,-
 

Salár
 
celkem členů sboru 561
celkem salárníků 131
- salár více než 20000 1
- salár 10001-20000 2
- salár 5001-10000 12
- salár 3001-5000 11
- salár 2001-3000 13
- salár 1001-2000 26
- salár 501-1000 22
- salár 101-500 37
- salár 100 a méně 7
salár celkem 315 440,-
- průměr na salárníka 2 408,-
- průměr na člena sboru 563,-
 
Mimosborové sbírky
 
celkem 92 077,-
- na publikační činnost ČCE 1 680,-
- Dar lásky Jeronymovy jednoty 5 049,-
- pro Diakonii 3 437,-
- solidarity sborů 1 498,-
- pro křes. službu 2 801,-
- pro sociální a charitativní pomoc 2 862,-
- jubilejní toleranční dar 2 634,-
- pro bohoslovce a vikariát 3 919,-
- Sbírka darů Jeronymovy jednoty 18 450,-
- na středisko Diakonie v L.n.C. 7 845,-
- ostatní (et.ženy, povodně...) 41 902,-
 



Setkávání maminek s dětmi v roce 2013
Míla HOFMANOVÁ

 Již druhým rokem se pravidelně schází na 
sborové půdě skupinka maminek na mateřské 
dovolené se svými ratolestmi. Děti mají k dis-
pozici hernu s oblíbenou skluzavkou, pro ma-
minky je připravena alespoň chvilinka odpo-
činku při čaji a krátký program ke společnému 
zamyšlení. Tak, jak děti odrůstají, se složení 
účastnic pozvolna mění, nicméně průměrná 
účast dospělých zůstává, tvoří ji nadále při-
bližně 8 maminek. Zhruba polovina mami-
nek nejsou členky sboru, máme velkou radost, 
že našly odvahu přijít mezi nás. Jejich pravi-
delná účast a aktivní přístup nám dává 
povzbuzení, že naše společná setkávání mají 
smysl.

Bratři a sestry, na začátku zprávy připo-
menu seznam všech presbyterů podě-
bradského staršovstva: Jitka Dubová, Helena 
Exnerová, Jan Hofman, Pavel Kubíček, Jakub 
Lounek, Michal Povolný, Ladislav Ruml, 
Vladimír Rudajev, Eva Semecká, Květa 
Slavíková a náhradnice: Jitka Mičánková, 
Lenka Ryglová a Marie Svobodová a jako 
virilní (nevolený) pak farář Martin Fér.

Staršovstvo se scházelo k jednání 
pravidelně každý měsíc s výjimkou července, 
zpravidla 3. čtvrtek v měsíci. Průměrná účast 
včetně náhradníků byla přesně 10.
 

Abych přiblížil práci staršovstva, vybral 
jsem a okomentoval některé body ze zápisů – 
převážně hospodářské a finanční:
 
• V lednu byla nainstalována tabule na pís-

ně dle návrhu Barbory Veselé (15 730,– Kč).
• Byla prodloužena smlouva s Bobem 

Bašteckým.
• Proběhla výměna dodavatele plynu v kos-

tele, v současnosti probíhá nová výměna na 
základě hromadné celocírkevní smlouvy.
• V únoru staršovstvo provedlo inventa-

rizaci sborem vlastněných pozemků.
• Byly vyměněny venkovní dveře do ku-

chyňky (byly použity peníze z daru 
švýcarského sboru v Köniz).
• Byla provedena inventarizace movitého a 

nemovitého majetku komisí ve složení bb. P. 
Kubíček, M. Povolný, L. Ruml a staršovstvo 
schválilo zápis této komise; zároveň star-
šovstvo schválilo návrh inventarizační komise 
o vypořádání fondů – zpětně jsme odvedli 
dříve neodvedené celocírkevní sbírky v hod-
notě 20.361,– Kč.
• Staršovstvo se zabývalo vlastnictvím po-

zemku pod trafostanicí na farské zahradě. 
Rozhodlo tento bod v současnosti neřešit.
• V březnu jsme rozhodli zakoupit dětské 

pískoviště za cca 4.000,– Kč, v dubnu ho J. 
Hofman  sestavil,  v květnu bylo zprovozněno 
(písek, síť: 1.800,– Kč).

Zpráva kurátora o práci staršovstva v roce 2013
Michal POVOLNÝ

 • Došlo k prodeji pozemku u hydro-
elektrárny o rozloze (1122 m2) za 168.300,– 
Kč.
• Konala se brigáda při účasti 11 bratří a 

sester. Uklízeli a vyklízeli jsme místnost nad 
místností za kostelem a „bramborový“ sklep. 
V roce 2013 to byla jediná brigáda.
• Staršovstvo opakovaně řešilo energetickou 

optimalizaci fary (zateplení, vytápění, výměna 
/vylepšení oken, hydroizolace).
• Nechali jsme připravit (J. Duba) a vytis-

knout informační letáky o našem sboru. Část 
jich roznesla s. Svobodová do lázeňských do-
mů, hotelů a penziónů a do informačního 
střediska.
• Minimálně od června se snažíme o opravu 

krbu v Ekklésii (povedlo se v r. 2014), 
abychom pak mohli tento prostor nechat vy-
malovat a začít nabízet za úplatu i nečlenům 
sboru k pořádání oslav, svateb apod.
• Byl opraven ucpaný okapový svod a 

dešťová kanalizace u garáže.
• Od června nemá poděbradský sbor kroni-

káře/kronikářku; Posledním třem kronikář-
kám sestrám Černé, Exnerové, Svobodové 
tímto děkuji. A přivítám od vás návrh na kro-
nikáře nového.
• Během léta opravil a natřel b. Síla, kromě 

běžné údržby, vrata od garáže a kůlen a vstup 
do „jablkového“ sklepa.
• Byla podepsána nová smlouva se ZD 

Poděbradská blata na pronájem pozemků s 
šestiletou výpovědní lhůtou.
• Presbyteři rozhodli o zapojení sboru do 

Všeobecné poděbradské výstavy. Dík patří M. 
Férovi za přípravu prezentace.
• Rozhodli jsme o nákupu flipchartu, pro-

mítacího plátna a obrazového závěsného sys-
tému. O jeho instalaci se zasloužili bratři M. a 
M. Kubíčkovi.
• Účet u České spořitelny byl zachován za 

lepších podmínek.
• V září jsme podali žádost o vydání 

pozemku v Choťánkách v rámci „restitucí“.
• Oprava hrobu 1. poděbradského faráře 

Jelena byla odložena, předpokládané náklady: 
cca 14.000,– Kč.
• Nechali jsme zhotovit energetický audit 

fary (24.000,– Kč) pro případnou žádost o 
dotaci.
• Byly zakoupeny klávesy Yamaha (17.000,– 

Kč) též z daru švýcarského sboru a dotací 
města Poděbrady.
• Změna smlouvy s O2 (úspora 200,– Kč 

měsíčně).
• Na základě závěti p. Vencla se sbor stal 

vlastníkem ideální poloviny domu na Žižkově. 
Druhou polovinu zdědila Římskokatolická 
církev v Poděbradech. Záměr staršovstva je 
tento podíl prodat. O tomto prodeji bude 
rozhodovat sborové shromáždění.
 

Přiznávám, že jde o trochu nudný výčet 
ekonomicko–hospodářských záležitostí. Pod-
statnou část z nich na sebe bere sborová 
účetní Jitka Dubová, za což jí patří dík. V pří-
padě, že máte zájem o podrobnější informace, 
není lepší příležitosti než sborové shro-
máždění. V průběhu roku se pak můžete 
obracet se svými dotazy, názory, náměty a 
připomínkami ohledně „sborového života“ na 
kteréhokoli z výše uvedených presbyterů.
 
 

 
Staršovstvo svolává 

Výroční
sborové shromáždění

 
na neděli 16. března

po bohoslužbách
 

Na  programu  je  projednání  zpráv  
o  životě  sboru,  schválení rozpočtu na 
rok 2014 a diskuze o životě sboru a 
církve.
 
 

Pozvánka

 
V neděli 

23.  března
proběhne 
od 14:30

 

Instalace
seniorátního

výboru
 

Dopolední bohoslužby bude  sloužit
synodní senior 

Joel Ruml

Pozvánka
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Každou neděli před kázáním odchází děti 
na výuku nedělní školy. V tomto roce jsme 
zatím probírali Desatero  a  Modlitbu Páně.

Účast na nedělní škole je proměnlivá – od 
2 až do 18 dětí.

V letošním roce  vyučovalo nedělní školu 
celkem 8 učitelů: velký dík proto patří Haně 
Káninské, Janě Férové, Evě Semecké, Jitce 
Dubové , Míle Hofmanové, Timu  Hudcovicovi  
a Marii Svobodové.

A protože většina těchto učitelů má i 
mnoho jiných povinností v našem sboru, rádi 
bychom vás oslovili ke spolupráci. Noví uči-
telé nedělní školy jsou vždy vítáni.
 

Zpráva o nedělní škole
Lenka RYGLOVÁ

 

Poselství z kavárničky

 
Milé sestry, milí bratři!

 
Naše evangelická kavárnička oslavi-

la v prvním adventním týdnu loňského 
roku patnácté výročí. Pondělní odpoled-
ne, kdy se u šálku kávy, či čaje schá-
zíme, se stalo již tradičním. Biblickým 
textem a výkladem nás doprovází  buď 
bratr farář Martin Fér, nebo bratr farář  
Bob Baštecký. To vše jistě víte, ale ne-
víte, že mezi nás přibyli i bratři. Už  
nejsme výlučně sesterská kavárnička. 
Průměrně je  nás kolem stolu do dva-
ceti. Přesto je dost volných židlí i pro ty 
z vás, kteří byste chtěli s námi posedět.

...místa je dost i pro hříšníky, vstup-
ným je smysl pro radost...

Můžeme i s vámi zpívat písně 
chvály,  vzdávat díky a těšit se ze spo-
lečenství.
 

V Poděbradech za kavárničku
 

Helena Exnerová
 

Armáda spásy a problém bezdomovectví
Petr NIEDERLE

 V rámci sborového dne, který se usku-
tečnil dne 9. února 2014, vedl bohoslužbu ku-
rátor Farního sboru českobratrské církve 
evangelické v Opavě bratr Antonín Plachý. Po 
bohoslužbách následovala přednáška o  vzni-
ku a historii Armády spásy doplněná podro-
bnostmi o jejím boji proti chudobě a bez-
domovectví. 

Bratr Plachý nejprve krátce shrnul historii 
vzniku Armády spásy, která je považována za 
křesťanskou církev s určitou vojenskou stru-
kturou. Založil ji v roce 1865 v Anglii meto-
distický kazatel William Booth. Během ně-
kolika desetiletí se rozšířila její činnost i mimo 
Anglii. V současné době působí ve více než 
120 zemích celého světa a její charitativní 
činnost zabezpečuje 1,5 milionů členů, tj. vo-
jáků, důstojníků a salvationistů. Po vzniku 
Československa zahájila svoji činnost i zde. Po 
druhé světové válce byla její činnost násilně 
ukončena. Listopadové události roku 1989 
umožnily Armádě spásy obnovit v České a 
Slovenské Federativní republice svoji činnost, 
a to jako občanské sdružení. Teprve v září 
2013 se stala registrovanou církví v České 
republice. V současné době působí v několika 
městech (Praha, Brno, Ostrava, Havířov, Kar-
lovy Vary, Krnov, Opava, Přerov a Šumperk). 
Spravuje řadu zařízení, která jsou určena bez-
domovcům, starým a nemocným občanům, 
matkám s dětmi i mládeži. Nově jsou zři-
zována zařízení se zvláštním režimem pro 
staré osoby bez domova, tzv. Domovy Přístav, 
a služby následné péče pro závislé na alkoholu 
a gamblerství. Sídlo Armády spásy se nachází 
v Praze.

V druhé části bratr Plachý vysvětlil pro-
blematiku bezdomovectví, a to s ohledem na 
svoji dlouholetou praxi vedoucího azylového 
domova v Opavě. Bezdomovci jsou lidé, kteří 
nemají domov (bydlení), popřípadě nemohou 
využívat určitého přístřeší. Pro některé z nich 
je bezdomovectví životním stylem, sami a do-
brovolně se pro tento způsob života rozhodli. 
Bezdomovci se především soustřeďují ve vel-
kých městech. Příčin vzniku bezdomovectví je 

celá řada. Jde např. o rodinné problémy (roz-
vod, odchod z rodiny), vyloučení ze školy, 
ztráta zaměstnání (obtížné umístění na trhu 
práce), špatné hospodaření (dluhy, exekuce), 
absence finančně dostupného bydlení, nízká 
kvalifikace, drogová závislost, nemoc, vězení, 
odchod z dětského domova, domácí násilí, 
poruchy chování (emoční labilita). Jde buď o 
zjevné bezdomovce, které můžeme vidět na 
nádražích a na ulicích a kteří většinou vyhle-
dávají různé možnosti ubytování (noclehárny, 
azylové domy), nebo o tzv. skryté bezdo-
movce, kteří jsou bez přístřeší, ale neobracejí 
se o pomoc na příslušné organizace a bydlí ve 
squatech, ve sklepích, v domech určených 
k demolici, ve starých automobilech, kontej-
nerech, výměnících, ve stanech, v kanálech, 
lesích apod. Určitou skupinu tvoří i poten-
ciální bezdomovci, kteří žijí v nájemních by-
tech, v bytech zdravotně závadných, v domech 
určených k asanaci, v provizorních bytech, ve 
zchátralých a často přelidněných bytech, v ho-
lobytech apod. V rámci sociální práce s bez-
domovci jsou v současné době k dispozici 
nízkoprahová denní centra v kombinaci s noc-
lehárnami a azylovými domy včetně práce 
s těmito osobami v terénu (streetwork). Dů-
ležitou součástí je i prevence, tj. předcházení 
vzniku bezdomovectví. Zde jde především o 
pomoc ze strany společnosti v situaci ztráty 
bydlení, popřípadě o pomoc tam, kde ztráta 
bydlení z nejrůznějších příčin hrozí.

V závěru bratr Plachý zodpověděl řadu 
dotazů, směřujících jak na problematiku práce 
Armády spásy, tak na možnosti práce s bez-
domovci.
 


