
Miluji to! Vánoce! Miluji oslavy, miluji dobrou atmosféru, miluji 
očekávání. A především mám rád nádherné poselství, které je 
příčinou této oslavy: „Sláva na výsostech Bohu a na zemi pokoj 
mezi lidmi; Bůh v nich má zalíbení. Dnes se vám narodil Spasi-
tel, Kristus Pán, v městě Davidově.“ (Lukáš 2:14,11)
Pokoj od Boha, božský pokoj založený na tom, že Bůh přišel 
na zem a smířil se s člověkem skrze Spasitele, který se narodil 
o Vánocích.
Spása založená na lásce přinesla pokoj, příslib nového života, 
Boží přítomnost a věčně otevřené dveře do jeho srdce. Jeho po-
koj dává jistotu a naději pro dnešek i budoucnost. Jeho pokoj 
nám pomáhá milovat spíš než nenávidět, stavět spíše než bořit, 
více se obdarovávat než si vzájemně brát. Jsme rádi, když se 
uzavřou mírové dohody mezi národy, mezi lidmi.
Současně vidíme, že dohody jsou velmi křehké a velmi snadno 
se porušují, což lidem přináší utrpení. Porušený mír způsobuje, 
že lidé hledají to, co je rozděluje spíše než to, co je spojuje. Nutí 
lidi stavět ploty místo objímání. Setrvávání v konfliktu bolí, 
zbavuje radosti, způsobuje podezíravost vůči záměrům dru-
hých. V druhých pak hledáme spíše nepřítele než přítele. Boží 
láska je nejsilnějším zdrojem všeho dobrého. Nic nás nemůže 
oddělit od jeho lásky. Od té lásky, která otevírá srdce, dokáže 
rozpustit nejsilnější ledy, způsobuje usmíření, buduje důvěru, 
prohlubuje vztahy, přináší světlo a naději do života lidí. To má 
zásadní dopad na jednotlivce, na rodiny, na sousedy a přáte-
le, dokonce i na místní společenství. V Armádě spásy máme 
výsadu, že smíme hlásat evangelium Spasitele, Knížete míru 
a naplňovat lidské potřeby i zmírňovat utrpení ve jménu a v lásce 
Ježíše Krista.

Frank Gjeruldsen
 

V sociálních službách už pracuješ poměrně dlouho. Mohl 
by ses ohlédnout a říct nám něco o tom, kde a jak jsi začí-
nal a co tě vůbec přivedlo do sociálních služeb?
V sociálních službách pracuji od ukončení studia na Evangelic-
ké akademii v Brně (obor sociálně právní), tedy od roku 1996. 
Když jsem před nástupem na tuto školu končil gymnázium, 
měl jsem před sebou volbu, zda zamířím do sociální oblasti 
nebo na AMU. Hodně jsem tenkrát hrál divadlo, psal i nějaké 
divadelní scénáře a dokonce režíroval amatérský mládežnický 
soubor. Divadlo mne vždycky lákalo, jsem trochu exhibicionis-
ta a tak mé přemýšlení, kterou cestou se vydat, bylo těžké. Na-
konec převážila touha vykročit směrem k sociální oblasti. Můj 
otec je farářem ČCE, maminka pracovala jako ředitelka středis-
ka diakonie ve Valašském Meziříčí, strýc pracoval jako ředitel 
azylového domu, takže směrování bylo  ovlivněno tím, co jsem 
zažíval vedle sebe. 
Moje první kroky po ukončení studia v Brně vedly do Prahy. 
Spolužák mi nabídl Naději, tedy odsloužit si civilní vojenskou 
službu v této organizaci a ta jak známo v Praze pracuje s lidmi 
bez domova. Dobré je zmínit, že do Prahy jsem šel hlavně proto, 
že moje budoucí manželka v Praze studovala a já ji chtěl logicky 
být nablízku :-).

V České republice je spousta charitativních organizací, ale 
ty jsi už dlouhá léta věrný Armádě spásy. Proč?
Do Armády spásy jsem se dostal ze dvou důvodů. Především 

proto, že jsem měl zkušenost s prací s lidmi bez domova z Na-
děje a rozhodl jsem se, že chci v tomto oboru zůstat, ale také 
proto, že po skončení studia mé ženy v roce 2003 nebylo pro 
nás snadné najít v Praze trvalé bydlení a stěhovali jsme se do 
Ostravy, kde mi nabídla místo Pavla Ekkertová, tehdejší ře-
ditelka Domova pro matky s dětmi v Ostravě Fifejdách. Jsem 
tedy dnes v Armádě spásy šestnáctým rokem. Na otázku proč 
je složitější odpověď, ale pokusím se o ni. Obecně jsem vždy 
k podobné kombinaci duchovní a sociální pomoci lidem tíhl. 
Klíčovým pro mé rozhodnutí definitivně se s Armádou spásy 
oženit ale byl náš společný pobyt v Basileji na vzdělávacím kur-
zu Armády spásy. Odtud jsem odjel s jasným přesvědčením, 
že v Armádě spásy je mé místo. Naprosto se shoduji s našim 
posláním, s našimi hodnotami a věřím, že tomu všemu mohu 
pomáhat svou přítomností i svou prací.

Když porovnáme vývoj české společnosti za posledních 30 
let, vidíme obrovský kvalitativní pokrok, nicméně se zdá, 
že sociální rozdíly se prohlubují a počet lidí bez domova 
stále roste. Jak si to vysvětluješ?
Sociální rozdíly se podle mne prohlubují v celém světě a bohu-
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“Mladíci jsou zemdlení a unavení, jinoši se potácejí, klopýtají. Ale ti, kdo skládají 

naději v Hospodina, nabývají nové síly; vznášejí se jak orlové, běží bez únavy, 

jdou bez umdlení.”

Izajáš 40:30–31

Miluji to!

novinky z našich
středisek

Radostné Vánoce a šťastný a nadějný Nový rok vám všem!

Frank and Tone Gjeruldsen, lt.colonels / pplk.

Národní velitelé pro Českou republiku a Slovensko

brno
JUDr. Milada Váňová, která v tomto roce dosáhla 92 let, je naší 
dobrovolnicí již druhým rokem. Paní doktorka provádí dobro-
volnickou činnost v oblasti doučování anglického jazyka a také 
pomáhá lidem bez domova a jejich psím mazlíčkům, tím, že 
pro ně pořádá v Azylovém domě na Mlýnské vánoční setkání, 
kde tyto lidi a jejich psy obdarovává dárkovým balíčkem. Paní 
doktorka obdržela ocenění dobrovolníků roku v Jihomoravském 
kraji – Křesadlo 2018.

PrAHA
Paní Daniela Klementová obdržela ocenění Dobrovolník roku 
2018 pro Prahu 3. Paní Daniela vyučuje angličtinu a vede pě-
vecký soubor „Radostné stáří“ v komunitním centru na Praze 3.  

rozhovor s Janem
Františkem Krupou 
národním ředitelem sociálních služeb Armády spásy



žel je to přirozené. Jsem přesvědčen, že v ekonomice či životní 
úrovni platí zákon o zachování energie, tedy roste-li někomu ži-
votní úroveň, musí to být na úkor někoho či něčeho jiného, buď 
na úkor životního prostředí či přírody, nebo na úkor jiných lidí. 
Těžko říct, co z toho je pro náš svět nebezpečnější. Na růstu roz-
dílů se podílíi trochu divoký start kapitalismu v naší zemi, ona 
zlatá devadesátá léta, kdy jsme se hodně zaměřili na svobo-
du, ale především v té ekonomické rovině. Najednou všechno, 
co zavánělo něčím společným, kolektivním, komunitním, bylo 
špatné, volnost vycítil individualismus. Jen díky udržení solid-
ních základů tzv. sociálního státu (pojištěné zdravotní služby, 
bezplatné školství, systém sociálních dávek atd.) a díky rychlé-
mu růstu sociálních služeb se rozdíly neprohloubily natolik, aby 
to destabilizovalo naši společnost, o tom jsem přesvědčen.

Když Armáda spásy ve druhé polovině 19. století vznikla 
a začala pracovat, zaujala svět tím, jak inovativně řešila 
sociální problémy. Jak si udržet tah na branku a inovativní 
přístup v tom složitém legislativním prostředí, které defi-
nují vládní strategie, středně dobé plány krajů, komunitní 
plány měst a nekonečný boj o rozpočet?
Fascinuje mne každý, kdo když vidí bolest druhého, nehledá, 
proč něco nejde, vstane a jde něco udělat. A takto vidím začátek 
práce Armády spásy v Londýně před 150 lety. Samozřejmě jsme 
se jako poskytovatel služeb v celém světě profesionalizovali 
a jak Armáda spásy roste ve své službě a v jejím objemu i v Čes-
ké republice, není jednoduché udržet si drajv. Jakákoliv nová 
věc totiž dnes vyžaduje i potřebu zvážit rizika, promyslet do-
pady na naši velkou organizaci a další služby. Často nás mohou 
brzdit i faktory, které uvádíš ve své otázce – legislativa, státní 
koncepce a někdy i nálady ve společnosti, které jsou ovlivňo-
vány populistickými politiky a postupně hnědnou. Tohle není 
radno podceňovat. Přes všechny tyto překážky je třeba nikdy 
neztratit víru, že to má smysl. Že ten boj, který tady jako Armá-
da spásy vedeme, bude vítězný, lhostejno, kolik bitev nám je 
souzeno na cestě prohrát :-).

Máš ráda svoji práci? 
V prosinci 2017 jsem vyhrála výběrové řízení na pozici „EU, 
funding and project consultant“. Je to kumulovaná pozice, ale 
mým prioritním úkolem je hledat možnosti financování zdej-
ších projektů ze zdrojů EU a posléze pracovat na rozvoji projek-
tového oddělení. 
V současné chvíli se věnuji především rozvojovým projektům 
v Bangladéši (podpora kliniky Armády spásy na vymýcení ma-
lomocenství v postižených komunitách), ale také na budová-
ní kapacity místních lidí. Administruji rovněž misijní projekty, 
které jsou souvisí s prací Armády spásy v Grónsku. 
Nejnovějším projektem, za kterým stojím, je rekonstrukce stře-
chy Integrovaného centra Armády spásy v Pelotas v Brazílii. 

Kolik času trávíš v pracovním procesu? 
Pracovní doba v Dánsku je kratší. Je to pouze 37,5 h týdně. 
V tomto fondu pracovní doby je i 45 min pauza na oběd, kdy 
se pravidelně scházíme v jídelně a každý si vybalí svůj „mad-
pakke“, prostě krabičku s jídlem z domova. Včera jsem dokonce 
měli soutěž o nejlepší chilli con carne. 
Práci si nosím domů jen velmi výjimečně, když potřebuji na-
vázat spojení s partnery a časový posun to jinak neumožňuje, 
nebo v domě uzávěrek projektů, ale to opravdu jen velmi zřídka. 
Pracovní tempo se mi velmi snížilo, což vítám, protože je hodně 
času na rodinu, děti, výlety na kole a studium dánštiny :-) 

Jak vypadá tvůj běžný pracovní den? 
Budík zvoní v 6:40, děti budíme okolo 7:10, Šimon jezdí do ško-
ly na kole, Emmu doprovázíme. Máme to sice za rohem, ale 
jdeme až do školy, takže každé ráno vyběhneme 86 schodů. 
Vlakem to máme do práce jednu zastávku (šest minut do cen-

dánové využívají každou příležitost k tomu, aby se sešli, byli 
spolu, hodovali a užívali si to pravé hygge. 

ňovat v rámci nám daných možností veřejné mínění. Chceme 
také podporovat zaměstnávání lidí bez domova a ukazovat, že 
bezdomovci jsou lidé jako my.

Anglická salvation Army zřídila tzv. well-being department, 
který se stará o to, aby vedoucí  zaměstnanci byli pokud mož-
no v pohodě. co si o tom myslíš? Je to jen móda, nebo je za tím 
něco podstatnějšího? Jak to děláš ty, aby sis udržel tělesné 
zdraví, duševní klid a kvalitní vztahy v rodině?
Jakákoliv podpora náročně pracujícím lidem je vždy vítána. 
Otázkou pro mne je, zda jsou na tom vždy nejhůře vedoucí pra-
covníci. Každá pozice je důležitá, skoro každá je nějakým způ-
sobem velmi náročná. Co dělám já? Snažím se především být 
v pohodě. Vím, proč svoji práci dělám, s pokorou přijímám, že 
nedělám všechno dokonale a že mne to nemusí srážet na ko-
lena. Hlídám si čas na rodinu a osobní volno, snažím se běhat, 
chodit na výlety, užívat si čas, kdy nemusím myslet na práci. 
V neposlední řadě jsem vděčný Pánu Bohu za lidi, se kterými 
mohu spolupracovat. Cítím od nich důvěru, vzájemný respekt 
i velkou podporu. Pak se člověk nemusí soustředit na věci ne-
podstatné a přitom zatěžující a může věnovat sílu věcem, které 
jsou důležité.

co považuješ za největší úspěch Armády spásy v roce 2018 
a na co se nejvíc těšíš v příštím roce?
Porovnávat úspěchy je vždycky ošidné. Je to podobná otázka, 
jestli je důležitější kabát nebo boty :-). Osobně jsem vděčný 
za možnost pokračovat ve službě potřebným lidem. Zní to sice 
jako klišé, ale když mluvím s některými kolegy, cítím z rozho-
vorů jejich náboj, jejich energii pro další službu. Třeba minulý 
týden mi na poradě ředitelů jeden z kolegů řekl: nevím, co budu 
dělat za 5 let, ale budu pracovat v Armádě spásy. Když jsem měl 
možnost zažít vstřícnou a pokornou atmosféru na posledním 
setkání důstojníků a ředitelů v Brně, byl jsem vděčný za pože- 
hnání, kterého se nám dostává. A byl bych rád, kdybych podob-
né pocity mohl prožívat i v roce příštím :-).

Probíráte s manželem doma svoje pracovní záležitosti 
nebo striktně oddělujete práci a rodinný život? 
Myslím, že se zcela přirozeně se sdílíme se vším, co se děje, ono 
se to všechno tak nějak prolíná. Práce je velkou součástí našich 
životů. Armáda spásy je náš duchovní domov a současně práce. 
Zcela přirozeně spolu probíráme radosti, zklamání, frustrace, 
nezdary. Na druhou stranu Lars i já si velice vážíme společné-
ho rodinného života a víme, že je také potřeba odložit práci 
a věnovat se jeden druhému, dětem a užívat si spolu čas, který 
máme. Takže o práci se často bavíme, ale práci si domů neta-
háme. 
V Dánsku je taky potřeba si vyčlenit volné večery, protože to je 
tady jedna párty za druhou. Za svých 42 let jsem nebyla na toli-
ka večírcích jako tady za posledních 7 měsíců. Dánové využívají 
každou příležitost k tomu, aby se sešli, aby byli spolu, hodovali 
a užívali si to pravé „hygge“. 

dnes už se tolik nemluví o noclehárnách a azylových do-
mech. Trendem je streetwork, tedy jít za lidmi tam, kde 
jsou. A také housing first, neboli dostat lidi tam, kde chtě-
jí být, do vlastního bydlení. Jak bude podle tebe vypadat 
sociální práce s bezdomovci za deset nebo dvacet let? 
O noclehárnách se samozřejmě mluví hlavně v zimním období, 
kdy tato důležitá služba doslova zachraňuje lidské životy. Bu-
doucnost služeb pro lidi bez domova už nějakou dobu vidím ve 
specializaci těchto služeb. Jedním z hlavních nástrojů, nezbyt-
ných nástrojů nejen řešení bezdomovství, ale především jeho 
prevence, je sociální bydlení. Jsem přesvědčen, že pozastavit 
práci na zákoně, který by tento nástroj legislativně upravoval, 
je kardinální chyba současné vlády. Přes neexistenci zákona 
však v Armádě spásy (a nejsme zdaleka jediní) budeme tento 
nástroj rozvíjet. Dalším pilířem našich služeb jsou služby pro 
osoby bez domova, které potřebují péči druhé osoby. Mám 
na mysli především pobytové služby Přístav a rozvoj zdravot-
ní péče jako takové. Určitě je také třeba hledat cesty k rozvoji 
tzv. mokrých služeb pro lidi závislé na alkoholu a návykových 
látkách, soustředit se na programy oddlužování lidí a v nepo-
slední řadě důsledně pracovat s náladou ve společnosti, ovliv-

tra), takže už o půl deváté jsme na ranním zamyšlení. Čte se 
předem daný biblický text, zazpívá se jedna píseň a dle mod-
litebních témat se ten, který chvilku vede, pomodlí. Střídají se 
v podstatě všichni zaměstnanci ústředí. Pak zasedám k počítači 
do 12 h, kdy je oběd. Po obědě jsem zpět ve 12.45 a odcházím 
většinou mezi 15.30 a 16.00. Osobních jednání a schůzek mám 
minimálně, používám hlavně elektronickou komunikaci, což mi 
někdy vadí, protože potřebuji kolem sebe lidi.

Když srovnáš přístup k práci v České republice a v dánsku, 
co tě příjemně překvapilo? 
Přijde mi, že je tady daleko větší rovnováha mezi pracovním 
a rodinným/soukromým životem a celkově je tady hodně věcí 
postaveno na vzájemné důvěře. Nikdo nepracuje dlouho do ve-
čera. Samozřejmě jsou výjimečné dny, kdy je to potřeba a nebo 
když záležitost nejde odložit, ale na čas trávený s přáteli a s ro- 
dinou se klade veliký důraz. 
Je to hodně o důvěře – každý ví, co má dělat, nemá zbytečné 
prostoje, pokud zůstane doma, protože je nemocný, tak nikoho 
nenapadne to zpochybňovat. Kvůli nemoci může doma zůstat 
i několik dnů, nemusí k lékaři a běží mu stále stejný plat.

na cosi v dánsku nemůžeš zvyknout? 
Na dánštinu :-) Je jí všude plno! Tenhle jazyk je opravdu tak 
prapodivný. Gramaticky ani ne, ale výslovnost se velmi liší od 
psané podoby. 
Jinak se mi zdá, že práce v Armádě spásy je poměrně všude 
stejná a dost mezinárodní, takže těch rozdílů ani tolik nevidím. 
Jinak samozřejmě jsou tu kratší dny, hodně tu fouká, je málo 
světla. A taky mi chybí ta úžasná káva, kterou jsme měli na 
ústředí v Praze. 

Rozhovor s Pavlou Lydholm, dlouholetou tajemnicí národních velitelů Armády spásy v České republice. Tentokrát na téma work-life balance 
aneb jak sladit práci a rodinný život.
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nebo v domě uzávěrek projektů, ale to opravdu jen velmi zřídka. 
Pracovní tempo se mi velmi snížilo, což vítám, protože je hodně 
času na rodinu, děti, výlety na kole a studium dánštiny :-) 

Jak vypadá tvůj běžný pracovní den? 
Budík zvoní v 6:40, děti budíme okolo 7:10, Šimon jezdí do ško-
ly na kole, Emmu doprovázíme. Máme to sice za rohem, ale 
jdeme až do školy, takže každé ráno vyběhneme 86 schodů. 
Vlakem to máme do práce jednu zastávku (šest minut do cen-

dánové využívají každou příležitost k tomu, aby se sešli, byli 
spolu, hodovali a užívali si to pravé hygge 

Probíráte s manželem doma svoje pracovní záležitosti 
nebo striktně oddělujete práci a rodinný život? 
Myslím, že se zcela přirozeně se sdílíme se vším, co se děje, ono 
se to všechno tak nějak prolíná. Práce je velkou součástí našich 
životů. Armáda spásy je náš duchovní domov a současně práce. 
Zcela přirozeně spolu probíráme radosti, zklamání, frustrace, 
nezdary. Na druhou stranu Lars i já si velice vážíme společné-
ho rodinného života a víme, že je také potřeba odložit práci 
a věnovat se jeden druhému, dětem a užívat si spolu čas, který 
máme. Takže o práci se často bavíme, ale práci si domů neta-
háme. 
V Dánsku je taky potřeba si vyčlenit volné večery, protože to je 
tady jedna párty za druhou. Za svých 42 let jsem nebyla na toli-
ka večírcích jako tady za posledních 7 měsíců. Dánové využívají 
každou příležitost k tomu, aby se sešli, aby byli spolu, hodovali 
a užívali si to pravé „hygge“. 

tra), takže už o půl deváté jsme na ranním zamyšlení. Čte se 
předem daný biblický text, zazpívá se jedna píseň a dle mod-
litebních témat se ten, který chvilku vede, pomodlí. Střídají se 
v podstatě všichni zaměstnanci ústředí. Pak zasedám k počítači 
do 12 h, kdy je oběd. Po obědě jsem zpět ve 12.45 a odcházím 
většinou mezi 15.30 a 16.00. Osobních jednání a schůzek mám 
minimálně, používám hlavně elektronickou komunikaci, což mi 
někdy vadí, protože potřebuji kolem sebe lidi.

Když srovnáš přístup k práci v České republice a v dánsku, 
co tě příjemně překvapilo? 
Přijde mi, že je tady daleko větší rovnováha mezi pracovním 
a rodinným/soukromým životem a celkově je tady hodně věcí 
postaveno na vzájemné důvěře. Nikdo nepracuje dlouho do ve-
čera. Samozřejmě jsou výjimečné dny, kdy je to potřeba a nebo 
když záležitost nejde odložit, ale na čas trávený s přáteli a s ro- 
dinou se klade veliký důraz. 
Je to hodně o důvěře – každý ví, co má dělat, nemá zbytečné 
prostoje, pokud zůstane doma, protože je nemocný, tak nikoho 
nenapadne to zpochybňovat. Kvůli nemoci může doma zůstat 
i několik dnů, nemusí k lékaři a běží mu stále stejný plat.

na cosi v dánsku nemůžeš zvyknout? 
Na dánštinu :-) Je jí všude plno! Tenhle jazyk je opravdu tak 
prapodivný. Gramaticky ani ne, ale výslovnost se velmi liší od 
psané podoby. 
Jinak se mi zdá, že práce v Armádě spásy je poměrně všude 
stejná a dost mezinárodní, takže těch rozdílů ani tolik nevidím. 
Jinak samozřejmě jsou tu kratší dny, hodně tu fouká, je málo 
světla. A taky mi chybí ta úžasná káva, kterou jsme měli na 
ústředí v Praze. 

Rozhovor s Pavlou Lydholm, dlouholetou tajemnicí národních velitelů Armády spásy v České republice. Tentokrát na téma work-life balance aneb 
jak sladit práci a rodinný život.

Z Prahy do londýna

Proč jste se přestěhovali z Prahy do londýna? 
Mirka: Povolali nás, tak jsme šli :-) Jak říká Petr, požádali jsme 
si o mezinárodní službu a zavolali si nás do Londýna. Je to ob-
rovská výzva!
Petr: Rozkaz je rozkaz ne? O tom se nediskutuje :-) Na zákla-
dě naší žádosti o mezinárodní službu nám byl nabídnut projekt 
přípravy nových důstojníků z řad českých a slovenských Romů 

Manželé Janouškovi jsou důstojníci Armády spásy, kteří chtěli sloužit v zahraničí. Jejich přání bylo vyhověno, dostali „povolávací rozkaz“ 
do Londýna. Tak jsme se jich zeptali, jak se jim daří ve skutečném velkoměstě.

trvale žijících na území Velké Británie na William Booth College 
(WBC) v Londýně. No a my jsme tuto nabídku přijali. 

Jak se s tou velkou změnou vyrovnaly vaše děti?
Mirka: Asi lépe než já. Já ronila slzy a děti se radovaly (alespoň 
dle jejich profilu na FCB). Jsme spolu v pravidelném kontaktu 
a pro ně se změnilo hlavně to, že na víkendy ze školy nejezdí za 

námi, ale ke svým prarodičům. Rodiče vychovávají, prarodiče 
rozmazlují, tož co jim může chybět :-)
Petr: Jejich první reakce bezprostředně po našem odletu do 
Londýna se objevila na jejich facebooku - „huráááá, začaly nám 
3 roky prázdnin“ a taky „FREEDOOOOOOOM!!!!!“ 
Teď ale vážně. Oba studují vysokou školu, každý v jiném městě 
a myslím, že to zvládají celkem dobře. Jsme stále v kontaktu 



Vzpomínka na 
Petra Mečkovského 

Petra Mečkovského jsem 
potkal v roce 1989. Všiml 
si, že se tak trochu hledám, 
tak mě poslal do brněn-
ského baptistického sbo-
ru na koncert nějakého 
anglického hudebníka. Šel 
jsem tam a prožil jsem to, 
čemu se říká obrácení. Po 
této zkušenosti netrvalo 
dlouho a vrátil jsem se k Bi- 
bli, kterou jsem ze zvě-
davosti četl na gymnáziu 
a distribuoval v brněn-
ských kasárnách v rámci 
povinné vojenské služby. 
To bylo ještěv dobách hlu-
bokého komunismu, kdy 
jste za „náboženskou pro-
pagandu“ mohli vyfasovat 

vězení. Na Petra si vzpomenu pokaždé, když vidím čárový kód. 
Takže poměrně často. Nebo když mi nefunguje platební karta 
v obchodě s potravinami a jánemám jak zaplatit nákup, proto-
že u sebe většinou nenosím hotovost. V 80tých letech mi Petr 
ukázal ty čárové kódy a citoval biblickou Knihu Zjevení, kde se 
praví (když to trochu zjednoduším), že pokud nebudete dispo-
novat tím správným číselným kódem, nebudete moci nakupo-
vat ani prodávat. 

Pavel Kosorin

„Můj dobrý přítel a muž modlitby byl povolán do slávy. Jeho 
rodiče byli důstojníky Armády spásy až do roku 1949, kdy 
komunistický režim násilně ukončil její činnost“. 

Přemysl Kramerius

a už nás tady taky navštívili. Těšíme se na to, že nás přijedou 
opět navštívit na Vánoce.

co je náplní vaší práce?
Mirka: Vzhledem k mé „skvělé“ angličtině dělám korektury 
přeložených materiálů do češtiny, hledám alternativní mate-
riály a knihy pro studium budoucích kadetů v češtině.
Petr: V současné době, tedy během prvního roku našeho poby-
tu, je to především o překladu a přípravě veškerých materiálů, 
které budou potřeba ke studiu od září 2019. Další dva roky to 
bude především o podpoře, koordinaci a taky částečně výuce 
nových kadetů v češtině. Tento projekt je velmi unikátní. Po 90 
letech fungování William Booth College v Londýně je to totiž 
úplně poprvé, kdy tady bude možné studovat v jiném jazyce 
než v angličtině. Takže sice víme, jaký by měl být výsledek naší 
práce za 3 roky, tedy noví důstojníci AS pro romské sbory tady 
v Anglii, ale jak se k tomu dopracovat, ještě není až tak úplně 
zřejmé. Je to tedy nejen obrovská výsada a dobrodružství, ale 
také veliká odpovědnost. 

Jak vypadáváš běžný pracovní den?
Mirka: Podobně jako když jsem byla na Ústředí v Praze: ran-
ní káva na rozjezd, dopolední káva, oběd, odpolední káva…
Samozřejmě nesmí chybět pokec s kolegy a nezapomenout 
jít domů......dělám si legraci. Každý den je tu trochu jiný díky 
spoustě akcí, které se tu konají. Teď je to hlavně práce v kance-
láři a pak se uvidí.
Petr: WBC má nastavený docela pravidelný týdenní praco- 
vní rytmus, který v sobě zahrnuje každodenní modlitby, výuku, 
setkávání atd. Kromě toho je to ale také centrum různých ško-
lení, kurzů, porad a setkání pro celé Britské teritorium, takže 
tady stále potkáváme nové lidi. Náš pracovní den by tedy mohl 
vypadat velmi nudně, především práce v kanceláři na překla-
dech a vytváření studijních materiálů, ale ve skutečnosti je 
tady spousta příležitostí k tomu, aby byl každý den úplně jiný 
a barevný. 

Čeho byste chtěli dosáhnout během své služby v zahraničí?
Mirka: Stát pevně v Bohu a naplnit povolání, které nám dal.
Petr: Asi především naplnění Boží vůle pro náš život, potom 
také splnění zadaného úkolu, tedy aby byli skutečně po 3 letech 
pověřeni ke službě noví důstojníci z řad českých a slovenských 
Romů, no a v neposlední řadě zůstat normální a nezbláznit se 
z toho všeho :-)

Kolik máte volného času a jak ho trávíte?
Mirka: Volného času je víc, než jsem měli v Čechách, takže 
máme příležitost pěšky, na kole, autobusem, vlakem...prozkou-
mávat nejen Londýn. V tom nám pomáhají i velmi milé návště-
vy přátel z Čech. :-)  Dobrovolničím v dětském klubu sboru Ar-
mády spásy v Camberwel. Jde o dvojjazyčný sbor, kam chodí 
kromě Angličanů také lidé ze španělské komunity. A také české 
maminky :-)
Petr: Vzhledem k tomu, že nemáme na starosti žádný sbor, tak 
je toho volného času podstatně více, než jsme měli v Čechách. 
Takže se snažíme poznávat okolí blízké i vzdálené, navštěvovat 
přátele a velmi podstatnou část našeho času věnujeme mno-
hým návštěvám, které za námi z Čech přijíždějí.

na co jste si po přestěhování museli nejvíc zvykat?
Mirka: Ráda jezdím na kole, takže nejhorší bylo zvyknout si jez-
dit vlevo. Kruhovým objezdům se stále vyhýbám, protože se mi 
podařilo způsobit malý dopravní kolaps, když jsem svým odbo-
čením vpravo zastavila dopravu :-)
Petr: Prvních pár týdnů byla velmi vysilující neustálá komuni-
kace v angličtině a to si myslím, že moje angličtina je na velmi 

dobré úrovni. Ta intenzita, množství různých dialektů a kaž-
dodenní nápor byl opravdu namáhavý. Naopak jsme si velmi 
rychle zvykli na to, že nám tady dávají „lišky dobrou noc“. To 
myslím doslova, protože v Londýně je spousta lišek a nám se 
běžně prochází po zahradě a vůbec po celém areálu školy. 

co dělá Armáda spásy v Anglii jinak než ta naše? Čím by-
chom se mohli inspirovat?
Mirka: I v České republice je možné najít rozdíly mezi jednot-
livými aktivitami, které Armáda spásy dělá a je tedy možné se 
inspirovat i od svých kolegů. Asi bych řekla, že  každý využívá 
jiné prostředky :-) Tak čím se inspirovat? Stále mě zajímá dění 
v ČR, takže jsem s napětím čekala výsledky Národní potravi-
nové sbírky. Tady je v každém větším obchodě trvale umístěn 
box na darování potravin potřebným a lidé mají možnost celý 
rok darovat potraviny a další věci. Organizace včetně Armády 
spásy tak mají pravidelný přísun pomoci pro potřebné. Společ-
nost je tu mnohem více nastavena na podporu a pomoc dru-
hým, vice se angažuje a je ochotna dobrovolně pomáhat. To se 
pak odráží i ve sborech Armády spásy, kde není takový problém 
najít dobrovolníky. Je tu opravdu hodně charity shopů včetně 
těch, které provozuje Armáda spásy, je tu taky velká tradice 
v darování ze závěti. Velké množství darů do Armády spásy při-
chází právě díky sepsaným závětím. 
Petr: Tak tady se mi chce říct, že skoro úplně všechno, ale to 
by nebyla pravda. Základ je stále stejný, kázání evangelia skrze 
službu. Rozdílů je tady ale obrovská spousta. Jednu věc bych 
do Čech ale určitě zavedl. Je to tzv. Well Being Department, 
tedy takové zvláštní oddělení, které má na starosti spokojený 
život každého důstojníka. Zajišťuje tady nejen pastoraci a po-
radenství, ale jsou připraveni pomoci vám řešit téměř jakékoliv 
problémy, které vám ztrpčují život a které nijak nespadají do 
kompetencí žádného z vašich kolegů nebo nadřízených. 

Kdy plánujete návrat do České republiky?
Mirka: Doufám že v létě, na promoci našeho syna.
Petr: Já mám potíže naplánovat si příští měsíc, takže plánování 
návratu do ČR pro mě naprosto není na pořadu dne. 

Kde se můžu v londýně levně a dobře najíst?
Mirka: Pokud nebudeš trvat na klasické české kuchyni, tak 
u nás :-)
Petr: Top avenue 13b, William Booth College, Denmark Hill, 
Londýn - tedy u nás doma :-)
Anglická kuchyně totiž není nic moc. Naštěstí je tady ale ob-
rovský výběr jídla ze všech ostatních kuchyní z celého světa. 
Takže si tady každý přijde na své – od jakékoliv evropské přes 
asijskou, africkou, karibskou, jiho- i severoamerickou až třeba 
po japonskou. 

už jste potkali královnu? 
Mirka: A kterou máš na mysli?
Petr: Ještě ne, ona chtěla, ale my měli moc práce :-)

Myslím že každý zamestnávateľ sa snaží počas adventného ob-
dobia pripraviť pre svojich zamestnancov spoločný sviatočný 
večierok. Každý takýto večierok máza úlohu zblížiť ľudíz pra-
covného kolektívu a myslím že každý šéf či úprimne, či nie, chce 
ukázať že mu do určitej miery záležína atmosfére v práci, na ľu-
ďoch.  Priznám sa že v predchádzajúcich zamestnaniach som sa 
snažil pred takýmito večierkami utekať, snažil som sa nevidieť, 
nepočuť, jednoducho spravil som všetko pre to, aby som sa ne-
musel zúčastniť tohto stretnutia. Nebol som sám, so svojimi 
kolegami sme úspešne hrali hru, ktorá sa volá „ja nemôžem“. 
Choroba, návšteva svokry, rúbanie dreva, alebo čokoľvek iné, 
my úspešne pomáhalo sa každoročne tohto večierku nezúčast-
niť. Dôvod? Zamestnávateľ chcel, aby sme sa cítili v pracov-
nom kolektíve ako v rodine, ale pravdupovediac ja som sa tak 
necítil a ani som sa tak cítiť nechcel. 
Pred pár rokmi som sa však stal súčasťou inej, novej rodiny 
ktorá sa volá Armáda spásy. Možno sa vám zdáže to čo píšem 
je trochu prehnané, ale nie. Myslím že všetci ktorí ma osobne 
poznajú, môžu potvrdiť, že pre mňa, moju manželku a deti sa 
stala táto novárodina, skutočnou kresťanskou rodinou. Každé 
stretnutie, školenie, bohoslužba, porada a jednoducho všetko 

Vianočný večierok Armády spásy, trochu inak 
v kruhu „armáďákov“je pre mňa a moju rodinu zážitkom. 
Nebolo tomu inak ani na poslednom vianočnom večierku v Os-
trave. V miestnom zbore, kde slúžia manželia Pekárkovi, bolo 
o nás veľmi dobre postarané. Občerstvenie, sviečky, stromček 
a hlavne, všetci tí ľudia. Stretnúť sa s nimi je vždy príjemné. Pri 
spoločnej káve sme mali možnosťsa porozprávaťo radostiach 
i starostiach, alebo si navzájom udeliťpár úprimných kompli-
mentov. Spoločne sme zaspievali pár vianočných piesní, vy-
počuli sme si zamyslenie na tému Vianoce, v podaní Henrika 
Andersena. 
Potom nasledoval presun do blízkej reštaurácie kde nás čakala 
spoločná, posledná tohtoročná večera. Pri stoloch prebiehali 
horlivé debaty s ľuďmi, s ktorými by som inak nemal sa mož-
nosť bližšie spoznať. Ja osobne som sedel pri stole aj s rodinou 
Přemka Krameriusa, ktorých som po pár stretnutiach spoznal 
nie užiba ako „niekoho z ústredia v Prahe“, ale ako tých s kto-
rými „sme spoločne jedno“. Áno viem že my všetci máme sta-
rosti, trápenia, ťažkéchvíle, ale viem aj to, že spolu to všetko 
zvládneme. Sú medzi nami ľudia ktorýsúochotnínám pomôcť, 
poradiť, ale aj taký, ktorý našu pomoc potrebujú. Jednoducho, 
je to ako v každej inej rodine. 

Keďsme sa spoločne vrátili z reštaurácie, späťdo zborovej bu-
dovy, zistili sme že pod stromčekom na deti už čakali vianočné 
darčeky. Po úspešnom rozdelení tohtoročnej nádielky, sme za-
spievali spoločnú pieseň a nasledovala cesta domov. 
Ďalšie pekné stretnutie máme za sebou. Teším sa na ďalšie 
stretnutia v Novom roku 2019, verím že ich bude viac ako 
v tom minulom.

Vágai Albin, Armáda spásy Galanta

„Obvykle se neodvažujeme snít o velkých 

věcech, dokud se nepřevědčíme

o velikosti Boží lásky.” 

Pavel Kosorin
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co vás přivedlo k práci pro Policii České republiky?
Vzhledem k tomu, že mám vystudovanou vojenskou střední 
a vysokou školu, tak jsem v podstatě vychován k respekto-
vání „řádu“. Po rozdělení Československa jsem zůstal v Brně 
a nechtěl jsem se v rámci požadavku armády opět stěhovat 
na druhý konec republiky, a proto jsem na čas vyzkoušel práci 
v bezpečnostní agentuře. Následně jsem v roce 1996 úspěšně 
absolvoval kompletní přijímací řízení k Policii ČR, kde pracuji 
dodnes.

Jak velké jsou z vašeho pohledu problémy s lidmi bez do- 
mova v centrální městské části?
V první řadě je nutné si uvědomit, že osoby bez domova se řadí 
do několika kategorií, se kterými jsou spjaté i problémy. Z mého 
pohledu například tzv. nejtvrdší lidé bez domova od společnos-
ti nechtějí žádnou pomoc, protože jim zkrátka jejich styl života 
vyhovuje. Právě tito lidé jsou nejčastějším a pro okolí nejcitli-
vějším problémem. Jediným, co tito lidé od okolí vyžadují, jsou 
finanční prostředky, které jim slouží k zajištění alkoholu a přeži-
tí do dalšího dne. Lidé bez domova se většinou shlukují do men-
ších skupin, ve kterých, vzhledem k jejich podnapilému stavu, 
dochází velice často k fyzickým rozepřím. Dále se daná skupina 
osob velmi často neumí chovat vůči okolí a často tak můžeme 
být na ulicích města Brna svědky jejich agresivity. Vzhledem 
k jejich způsobu života se mezi další problémy bezesporu řadí 
neuspokojivá hygiena a mnohdy nulová lékařská péče, proto 
lidé bez domova bývají nositeli různých, velmi často i vážných 
nemocí. 

Jak intenzivní je vaše spolupráce s brněnskými pomáhající-
mi organizacemi, které se o bezdomovce starají?
V první řadě musím uvést, že tuto činnost nejčastěji provádí 
strážníci Městské police, a až následně Policie ČR, která samo-
zřejmě spolupracuje s kurátory, Armádou spásy a dalšími orga-
nizacemi, které se starají o lidi bez domova. 

Jak se bezdomovectví v městě brně změnilo během po-
sledních deseti let?
Na tuto otázku je těžká odpověď, jelikož v této komunitě do-
chází vzhledem k různým aspektům, k rychlé obměně. Vzhle-
dem k tomu, že Brno je druhým největším městem v ČR, tak se 
zde zdržují bezdomovci z různých koutů celé republiky. Někteří 
v Brně zůstanou, někteří zamíří po čase jinam. Velkou změnu 
vidím ve věkovém průměru lidí bez domova, který je nižší, než 
tomu bylo v minulosti. Na to se poté váže i chování této skupi-
ny lidí, kdy se zvyšuje jejich agresivita. Výskyt lidí bez domova 
je dán i tím, že v Brně je velká koncentrace lidí, kteří jsou ochot-
ni dát lidem bez domova finanční částku, třeba i každý den. 
Na tuto skutečnost si bezdomovec samozřejmě rychle zvykne 
a poté těchto lidí v dané oblasti přibývá. Ne všichni občané 
však osobám bez domova finančně přispívají, jsou i lidé, kteří 
informují na linku 156 nebo 158, že někde někoho vidí ležet, 
převážně v parku nebo na lavičkách a mají strach, zda se těm-
to osobám nic nestalo, aniž by sami pomohli nebo vyčkali na 
místě do příjezdu hlídky. A dále jsou lidé, kterým tato skupina 
lidí vadí a požadují, abychom je z místa vykázali jinam. Chápu 
někdy skutečnost, že pokud vám před vstupem do obchodu 
sedí, leží nebo postává bezdomovec, tak návštěvnost daného 
místa razantně poklesne. Bohužel v této zemi neexistuje žádný 
právní důvod tuto osobu jen tak vykázat z místa. Něco jiného 
je v případě ohrožení života, živelné pohromy, či jiných bezpeč-
nostních opatření, kdy lze jakoukoliv osobu vykázat z místa, ale 
toto není ten případ.
V minulosti fungoval institut práva městské části města vůči 
osobám, které nadměrně páchaly přestupky v dané oblasti. 
Existovala možnost vydat těmto osobám „zákaz pobytu“ na 

bezdomovectví nejde odstranit, nebo zakázat

ulicích města, či myšlením v této společnosti. A nepomůže 
tomu vytváření podmínek pro lidi bez domova v tom smyslu, 
že když nadměrně pije, tak mu vytvoříme podmínky, aby mohl 
pít legálně nejlépe pod dohledem, za vynaložení finančních 
prostředků nás všech, jak si myslí někteří lidi sdružujících se 
pod jakýmkoliv názvem v nějakém sdružení či organizaci. A je 
to pouze jeden směr problému v lidském životě a společnosti. 
Jsou tu další např. drogově závislé osoby, osoby, které si myslí, 
že produkují hudební umění a ne vždy tomu tak je na té ulici 
(„basking“), různé etnické minoritní skupiny, gambleři a další 
a další skupiny postižených lidí. V nočních hodinách jsou to 
vzhledem ke statusu „vysokoškolského“ města podnapilí štu-
dáci a další mladí lidi z celého okolí Brna, jelikož jejich řádění by 
bylo v místě jejich bydliště nepochopeno.
Je nutné si uvědomit, že bezdomovectví nelze odstranit či zaká-
zat, jak se pokouší v jiných městech či zemích, ale je nutné těm 
co o to stojí pomoct se vrátit do alespoň relativně důstojného 
života. Za tímto účelem je zde nespočet neziskových organiza-
cí, což si myslím, že někdy méně by udělalo více práce a užitku 
i s nižšími náklady. Dalším problémem je, že město se rozrůstá, 
modernizuje, vznikají nové centra a oblasti s moderní výstav-
bou a je rozumné myslet na to, že někdy původní místa pro tak-
to osudem zasažené lidi, vybudovat nové modernější zázemí 
v neutrální oblasti.
A jak jsem výše uvedl, vzhledem k mé práci, se spíše setkávám 
s tou skupinou lidí, kteří nějakým způsobem porušují stanove-
né zákony této země, a nikoliv s lidmi, kteří jsou rovněž bez do-
mova, ale mají ještě svou hrdost a píli opět důstojného života 
i v kruhu svých blízkých, přátel a rodiny.
Na závěr musím ještě jednou uvést, že pokud dotyčná osoba 
nemá zájem o pomoc a změnu ve svém životě, tak nepomůžou 
ani miliónové dotace EU na grantové projekty. A slušnému pra-
cujícímu člověku se svému dítěti těžko vysvětluje, které řádně 
vychovává, chodí každý den do práce, aby uživil celou svou ro-
dinu a případně zvyšoval svou životní úrovně a svých blízkých, 
aby jiní lidi, kteří o to ani v mnoha případech nestojí nebo celé 
své okolí jen zneužívají, dostali bydlení zdarma a jiné a jiné vý-
hody. Chápu, že je i velká část lidí, kterým to na start do nové 
etapy života pomůže, ale kolik jich je? Tak těm pomozme!

určité časové období s vymezením prostoru. Pokud to však tyto 
osoby nedodržovaly, tak se dopouštěly maření výkonu úřed-
ního rozhodnutí a následně byly soudy odsouzeny, například 
k pobytu ve vězení. Ale i tato skutečnost měla dvě strany min-
ce. Jednou bylo, že část těchto osob dané opatření využívalo 
převážně jako možnost přečkat zimní období v teple, s pra-
videlnou stravou a lékařskou péčí ve vězení. Druhou bylo, že 
jich spousta raději na danou dobu odcestovala jinam, a to i do 
zahraničí, kde ve většině případů pocítili lidé bez domova da-
leko větší represi a nesoulad s okolím než zde. Po návratu se 
chovali daleko slušněji, vážili si okolí, ale bohužel často opět 
jen na chvíli. Tato jediná možnost vykázání byla našimi zákono-
dárci zrušena a v současné době není žádný právní prostředek 
na alespoň částečnou represi vůči nejagresívnějším lidem bez 
domova.

Můžete popsat svoji nejčerstvější zkušenost týkajících se 
lidí bez domova?
Měli jsme v Brně bezdomovkyni z Itálie, která tam opustila 
sanatorium, kde se léčila a docestovala až do Brna bez jaké-
koliv identity. Trvalo nám několik měsíců jí ztotožnit, o koho 
se vlastně jedná, jelikož tato osoba trpěla psychickou nemocí 
a pokaždé se vydávala za jinou osobu, kdy se snažila mluvit 
různými jazyky. Díky odvysílání reportáže o této osobě v ital-
ské TV, jí poznala rodina, se kterou jsme komunikovali o jejím 
návratu. Bohužel vzhledem ke své dospělosti jsme nenašli zá-
konný důvod tuto osobu poslat domů proti její vůli. Lékaři, kte-
ří posuzovali její psychický stav naznali pouze to, že je „jiná“ 
i když dle názoru ostatních tato osoba nebyla schopna posu-
zovat aktuální realitu. Takže od rodiny vlastnila platební kartu 
s pravidelným přísunem peněz, a i tak několik let žila dobro-
volně na ulici s odmítáním jakékoliv pomoci, kde bohužel i na 
následky všech nemocí, které tímto způsobem života dostala, 
zemřela. Je to smutný příběh ženy, která si vybrala svůj styl 
života, i když měla jinou možnost.

Znáte nějaký pozitivní příběh v souvislosti s bezdomovci?
Vzhledem k mé práci se spíše setkávám s tou negativní strán-
kou věci, ale na druhou stranu jsem v centru města už taky 
spoustu let a občas se stane, že některé bezdomovce najednou 
potkám v čistém oblečení s tím, že si našli práci a snaží se opět 
vést spořádaný život. Je taky pravdou, že ne každému to vydrží 
a tudíž se stane, že se vracejí zpět na ulici. Když se jich pak třeba 
ptám, co se stalo, tak se mi dostane odpovědi, že na ulici jsou 
úplně svobodní a tento styl života jim více vyhovuje. 

Před několika dny proběhly komunální volby. Jaké bylo 
zadání bývalého vedení města ve vztahu k bezdomovcům? 
Jak se vám ho dařilo naplňovat?
Tato otázka je tendenční. Nedá se říci, že vedení města před 
volbami měla negativní zadání ve vztahu k bezdomovcům. 
Před každými volbami probíhají v ulicích dotazy k občanům, 
co se aktuálnímu vedení povedlo udělat pro město. A z těch-
to průzkumů vychází, že lidem vadí kumulace bezdomovců 
na jednotlivých, nejvíce navštěvovaných částech města, jako 
je hlavní nádraží, jednotlivé parky. Rovněž jim vadí, že v noč-
ních hodinách jsou osobami bez domova obsazené lavičky a je 
znečištěné jejich okolí. Proto se snaží každé aktuální politické 
vedení před volbami tyto lidi přesunout do jiných, méně ex-
ponovaných oblastí. Vše na základě jejich dobrovolnosti, což 
je problematické. Smutné na tom je, že se k tomu vyjadřují 
i lidé, kteří ani nemají s touto problematikou zkušenosti, zkrát-
ka se jim tento fenomén „bezdomovectví“ jen nelíbí a myslí si, 
že pouze jen oni znečišťují město. Přitom si myslím, že logicky 
vzato, pokud za den a noc projde například hlavním nádražím, 
mám na mysli ostrůvky MHD a jejich okolí, díky dopravnímu 
uzlu cca 250.000–300.000 lidí, tak není v lidských silách, aby 
toto místo působilo zcela sterilně. Jelikož ne každý člověk je tak 
slušný, za jakého se považuje a neodhodí nedopalek nebo jiný 
svůj produkt odpadu do místního koše, ale do bezprostředního 
okolí na zem. Tak si při tom množství lidí uvědomte kolik toho 
odpadu je. A to neplatí jen pro oblast hlavního nádraží, které 
je neustále trnem v oku všem občanům a tvrdí jak je „hnusné“. 
Podívejte se na dlažbu v celém městě, jak je znečištěná žvýkač-
kami nebo v jakém stavu je po odklizení restauračních zahrá-
dek, či dalšímu brněnskému fenoménu, kterým je posedávání 
a popíjení alkoholu před barem na ulici přímo na chodníku, či 
obrubníku, protože tento restauratér zahrádku nechce. A to 
včetně nedodržování platného tržního řádu a dalších vyhlášek 
vydaných samotným městem. Dle mého názoru se zde udělalo 
hodně změn k lepšímu, ale při bezohlednosti jiných to nikdy 
nebude dokonalé pro všechny. 
Nemyslím si, že v brzké době se situace výrazně zlepší jak na 

nadporučík ing. Marian Karas je vedoucím obvodního oddělení Policie Čr v městské části brno-střed. Známe se mnoho let, zhruba od té doby, kdy náš společný známý, podnikatel 
richard Hošek, prosadil v brně realizaci projektu Meníčka pro bezdomovce. 
Později nám také pomáhal s přípravou veřejného čtení bible, umožnil pracovní setkání a výměnu informací mezi zástupci Armády spásy a Policie Čr, nechal se nafotit jako bezdomovec 
pro úplně první kalendář Armády spásy a letos na podzim mi laskavě zapůjčil svoji starou Volhu do mé senátní kampaně.

„Pokud vás zajímá, co je opravdu důležité, 

zeptejte se bezdomovců,

co všechno jim schází.”

Pavel Kosorin


