
Zakládat Armádu spásy v Ostravě byl náročný, ale 
požehnaný úkol, vzpomínal major Katjee
Třicet let uplynulo od otevření prvního ostravského 
střediska Armády spásy. Červený erb se poprvé v mo-
ravskoslezské metropoli rozzářil 16. března 1992, kdy 
za přítomnosti zástupců města a čelních představi-
telů této celosvětové organizace započala svou čin-
nost ubytovna pro bezdomovce.

„Místostarosta nás tehdy naléhavě žádal o pomoc. V Ostravě mělo 
být okolo tří tisíc bezdomovců včetně bývalých vězňů propuště-
ných při amnestii,“ nastínil okolnosti vzniku služby major Pieter 
Katjee, který spolu s manželkou Jessinou dostal rozjezd Armády 
spásy v Ostravě na starosti. 

„Nebylo to jednoduché, muselo se toho hodně zvládnout, než byla otevřena první budova,“ přiznal s tím, že lidé 
ve svém sousedství nechtěli zařízení pomáhající osobám na ulici. „Očekávali od nás, že jako celosvětová orga-
nizace přineseme do jejich čtvrti hlavně peníze. Navíc jsme jako Nizozemci neovládali český jazyk, takže začátky 
byly skutečně krušné,“ vzpomínal a jedním dechem dodal, že odhodlání šířit dobrou zprávu nikdy neztrácel. 
„Naším cílem bylo pomáhat a věřili jsme, že s Boží pomocí to dokážeme,“ uvedl.

„První ubytovna ve Vítkovicích vypadala velmi staře a zchátrale. Přesto to byl důležitý startovací bod,“ pama-
toval Katjee, který v průběhu následujícího roku otevřel v Ostravě také středisko pro seniory v Kunčičkách 
a denní centrum v Přívoze. „Bylo to náročné, ale požehnané období plné radosti,“ osvětlil. V srpnu nadcházejí-
cího roku spustil spolu s manželkou první místní sbor Armády spásy a o několik týdnů později již první vojáci 
a stoupenci podepisovali bojový řád. 

„Dobře si na to vzpomínám. Byl to moment, při kterém jsem cítil, 
že organizace, jakou jsem poznal v Nizozemsku je pevně ukotve-
na také v tomto městě,“ dodal a popřál ostravské Armádě spásy 
do dalších let zejména hodně lásky a růstu. „Věřím, že s Božím 
požehnáním budete i nadále růst a šířit pomoc, porozumění, lásku 
a bezpečí,“ zakončil. Oslavy třicetiletého výročí se však major 
Pieter Katjee nedožil, v březnu letošního roku odešel do slávy ve 
věku požehnaných 87 let.
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Od práce na šachtě k pomoci bližním
Na zrodu ostravské Armády spásy se podílela také 
řada budoucích pečovatelů a pracovníků v sociálních 
službách, kteří měli touhu skrze sociální služby po-
máhat svým bližním. Jedním z nich byl Jiří Lipský, kte-
rý pracuje v Azylovém domě pro muže v Mariánských 
Horách od samého počátku. „Pořád v té práci vidím 
velký smysl,“ přiznává po letech.

„Vyučil jsem se důlním zámečníkem, poté jsem pracoval jako horník 
v Dole Šverma. Po revoluci jsem uvěřil a skrze inzerát jsem narazil na 
Armádu spásy,“ vzpomíná na moment kdy o spojení církve a sociál- 
ních služeb poprvé slyšel. „Zaujalo mě to, protože tam bylo něco 
o evangelizaci a pomoci potřebným. Neváhal jsem a hned jsem na 
to odpověděl. Tehdy jsem sice ještě dělal na šachtě, ale opustil jsem svou práci a vydal se vstříc nové výzvě,“ míní.

„Z toho však nakonec nic nebylo,“ nastiňuje s tím, že spuštění prvního projektu ostravské Armády spásy se 
nakonec muselo oddálit. „Brigádničil jsem a čekal. Pak se u nás v církvi ukázal překladatel, který pomáhal tlumo-
čit tehdejším holandským důstojníkům. Bavil jsem se s ním, dostal jsem dopis z ředitelství a v březnu 1992 jsem 
nastoupil,“ vzpomíná Lipský, podle něhož šlo o těžší práci než v havířství. 

„Práce v dole byla dřina, šlo o tahání těžkých želez a podobně. Práce s lidmi je však úplně něco jiného,“ dodává 
s tím, že za uplynulých třicet let se podle něj změnila jak klientela, tak prostory. „Začínali jsme ve starých 
a zrezavělých budovách, dnes je všechno nové a zrekonstruované. Typický klient před lety byl závislý na alkoholu, 
v současnosti přibývá lidí na drogách a snižuje se i jejich průměrný věk,“ tuší. 

Pečovatel, kterému v průběhu tří dekád prošly pod rukama řádově tisíce klientů, vzpomíná i na zakladatele 
ostravské Armády spásy majora Katjeeho. „Mluvil jsem s ním párkrát přes překladatele a byl velmi přátelský,“ 
pamatuje Lipský, který v práci v sociálních službách vidí i po třiceti letech význam. „Věřím, že to má stále 
smysl,“ zakončil.

 Jiří Lipský
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Cítila jsem Boží vedení
Srdce Bohu, ruce lidem. Heslo Armády spásy ani po 
třech dekádách nepatří mezi prázdné fráze, což doka-
zuje svou službou potřebným pracovnice v sociálních 
službách Iva Czekajová. „Jsem tady dvacet let a práce 
mě stále naplňuje radostí,“ nastiňuje jedna z pracovnic 
Azylového domu pro ženy a matky s dětmi, pro kterou 
je Armáda spásy také duchovním domovem.

Od svých devatenácti let působila na kancelářské pozici v jedné 
z ostravských účtáren a její denní náplní byly čísla a faktury. „Ne-
šlo o špatnou práci, ale cítila jsem, že to není to pravé ořechové. 
Modlila jsem se za příležitost dělat práci, která by mě naplňovala po-
citem uspokojení,“ přiznává s tím, že záhy se seznámila s činností 
Armády spásy. „Přišel k nám do církve major Katjee s tím, že chce otevřít nové zařízení a hledal zaměstnance 
z řad ostravských křesťanů,“ vzpomíná.

„Tehdy však ještě nebyl správný čas odejít, ten přišel až po 
nějaké době,“ dodává Czekajová, která se rozhodla po ně-
kolika měsících dát výpověď a vydat se vstříc nové výzvě 
v barvách Armády spásy. „Začala jsem úplně od píky. Nej-
prve jsem pracovala jako pomocník v kuchyni, posléze jsem 
nastoupila na místo nočního zdravotnického personálu,“ 
nastiňuje s tím, že vztah k sociálním službám měla již dříve.

„Od dětství jsem chodila do církve, kde jsme vypomáhali 
starším bratrům a sestrám. Právě proto jsem ještě předtím 
absolvovala zdravotnický kurz,“ vzpomíná. Posléze dostala 

nabídku zamířit do komunitního centra v ostravském Přívoze, které pomáhá dětem z vyloučených lokalit. 
„Ze začátku to bylo náročné, ale cítila jsem Boží vedení,“ míní. 
V roce 2002 pak nastoupila na Azylový dům pro ženy a matky 
s dětmi na Fidejdách, kde působí dodnes.

„Starám se o podporu a program pro děti a matky z našeho střediska 
a okolí,“ nastiňuje Czekajová, která ve své práci stále cítí smysl. 
„Nedávno jsem potkala skupinku několika teenagerů a všichni 
z nich mě moc mile zdravili. Poté jsem si uvědomila, že to jsou děti, 
které před lety prošly klubem. To mě naplnilo velkým pocitem 
radosti z toho, že jsem jim mohla být na jejich životní cestě nápo-
mocna,“ přiznává a jedním dechem dodává, že důležitá je pro ni 
také neutuchající podpora rodiny. „Bez zázemí by to nešlo,“ ví.

Armáda spásy však pro ni není jen pracovištěm, ale také 
duchovním domovem. „S manželem jsme před lety cítili povolání 
vstoupit do církve. Věřím, že jsme našli to správné místo pro rozvoj 
naší víry,“ zakončuje. 

Iva Czekajová
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Co byste popřáli AS ke 30 letům?
„Abychom stále dokázali pracovat srdcem a zároveň byli profesionální, a tím pomáhali.“ 
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Armáda spásy je pro mě srdeční záležitostí 
Ač Armáda spásy působí v Ostravě třicátým rokem, 
stále se najdou lidé, kteří o jejím poslání a službách 
nevědí. „Jsem ráda, že mou prací se může toto číslo 
snižovat,“ přiznává Alena Válková, která se v oblasti 
Moravskoslezského kraje stará o vztahy s veřejností 
a komunikaci.

Její profesní dráha však začíná v bílém plášti, jako vystudovaná 
chemička totiž již po střední škole zamířila právě do tohoto oboru. 
„Pracovala jsem v laboratořích, kde jsme mimo jiné zkoumali vý-
hřevnost uhlí a rozbor důlních plynů,“ nastiňuje s tím, že profese 
laborantky jí nechybí. „Někdy na to ráda zavzpomínám, ale po 
Sametové revoluci jsem byla ráda za příležitost dělat něco jiného. 
Táhlo mě k tomu srdce a křesťanské přesvědčení,“ dodává Válková, která následně působila jako pečovatelka 
v Domě pro matky s dětmi v Havířově.

„Měli jsme skvělou ředitelku, která 
si všimla, že ráda pracuji s dětmi a do-
poručila mi studium sociální pedago-
giky,“ vzpomíná s tím, že po dokon-
čení studií pracovala na půl úvazku 
jako pedagog s dětmi. „Po několika 
letech jsem dostala další nabídku, 
tentokrát zamířit do oddělení grantů 
a fundraisingu. Nadchlo mě to a ráda 
jsem kývla i na tuhle novou výzvu,“ 
přiznává Válková, která dnes vede PR 
a komunikaci v oblasti Moravskoslez-
ského kraje.

„Šlo o velký posun z komfortní zóny, protože jsem nebyla zvyklá vystupovat před veřejností a komunikovat s ní. Přesto 
mě to hodně přitahovalo, protože jsem chtěla, aby lidé věděli, co děláme,“ pokračuje Válková, která se dodnes 
v oboru vzdělává. „Bez toho to nejde, je nutné se neustále posouvat. Ale jsem šťastná, že mě chodit do práce 
stále baví,“ dodává Válková, která je hlasem Armády spásy na sociálních sítích i v médiích.

„Podílím se na tiskových zprávách, výročních zprávách, konferencích a řadě dalších aktivit,“ představuje svůj pracovní 
rámec. „Armáda spásy je pro mě srdeční záležitostí. Jsem ráda, že mohu představovat dobrou práci mých kolegů 
navazujících na zakladatele organizace Williama Bootha. Máme před sebou spoustu nových výzev a možností, 
a já se těším na jejich realizaci,“ zakončuje.

Alena Válková



Bůh má s námi všemi své plány
Polévka, mýdlo a spasení. Nedílnou součástí Armády 
spásy je podle hesla jejího zakladatele Williama Bootha 
duchovní služba, která jde ruku v ruce se sociální 
pomocí. Jeden z devíti křesťanských sborů zabezpe-
čujících tuto složku se nachází v Ostravě, kde jej vede 
od loňského podzimu major Aleš Malach. „Je důležité 
stále naplňovat Boží plány skrze radikální lásku,“ zdů-
razňuje nový ostravský důstojník.

„S Armádou spásy jsem se seznámil v roce 1993, kdy jsem pracoval 
jako překladatel pro amerického důstojníka. Ten tehdy zakládal 
jednu z prvních ubytoven pro bezdomovce a já jsem s ním prožil 
první roky Armády spásy v Brně se vším všudy,“ nastiňuje Malach, který zároveň spolu s manželkou vstoupil 
do tehdejšího společenství. „Už dříve jsem se misii věnoval a dostal jsem od Boha obrovskou chuť a vizi toho, že 
začnu sloužit naplno,“ přiznává.

O tři roky později nastoupil ke studiu na důstojnické škole Armády spásy v Londýně, kde strávil dva roky. 
„Modlili jsme se za tu příležitost a když přišla rozhodli jsme se ji využít,“ vzpomíná na nesnadné období. „Bylo to 
náročné, navíc jsme měli dvě malé děti v předškolním věku. Ale získali jsme tam spoustu přátel, a i duchovně nám 
to hodně dalo,“ dodává Malach jemuž byl po návratu přidělen krnovský sbor Armády spásy.

„Už tehdy jsem měl pár kontaktů s Ostravou, kterou jsme občas při různých událostech navštěvovali,“ přiznává 
dnešní hlava ostravského sboru. Po šesti letech strávených v Krnově se Malach přesunul k přípravě Evrop-
ského kongresu pro mládež Armády spásy. „Staral jsem se o technickou stránku věci, bylo toho potřeba hodně 
zajistit. V rámci příprav jsem procestoval velkou část Evropy, protože jsme se často scházeli v cizích městech,“ 
doplňuje s tím, že kongres pro patnáct stovek účastníků dopadl úspěšně.

Následující tři roky strávil jako koordinátor vězeňské péče, v rámci které pomáhal trestancům v jedenácti 
nápravných zařízeních. „Vozil jsem tam balíčky a setkával se s vězni. Největší radost mám z toho, že jsme jako 
první dokázali zavést pravidelný duchovní program ve věznici pro ženy ve Světlé nad Sázavou na oddělení, kde 
pobývají maminky s dětmi,“ upřesňuje Malach, jehož dalším úkolem bylo vyučovat budoucí české důstojníky. 

„Každá z těch zkušeností mi něco děla a věřím, že vždy šlo o naplnění Božího plánu,“ přiznává. Posléze vedl sbory 
v Brně a Šumperku a od loňského léta působí v Ostravě. „Stále se rozkoukávám, protože vinou těžkého covidu 
jsem strávil část loňského roku v nemocnici. Byl jsem ležákem a musel jsem se učit znovu chodit,“ uvádí Malach, 
který se na čas strávený v moravskoslezské metropoli těší.

„Začínáme nové programy a já také 
opět začínám pastoračně sloužit,“ 
dodává s úsměvem příznivec plavání 
a sauny. „Bůh má s námi všemi své 
plány a já se těším i na tuto službu,“ 
zakončil.

Aleš Malach
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Nikdy jsem nechtěla nic řídit 
V dětství toužila být květinářkou, její profesní dráha 
však vedla odlišným směrem. Dnes Marcela Stryjová 
pracuje jako ředitelka Prevence bezdomovectví 
v Ostravě, Bohumíně a Kopřivnici a neměnila by. „Těší 
mě, že lidé pode mnou jsou stále spokojení,“ míní.

„Nikdy jsem nechtěla dělat ekonomiku, být učitelem ani nic řídit. 
No a vidíte, dělám to všechno,“ přiznává s úsměvem Stryjová, 
která se nejprve vyučila jako prodavačka motorových vozidel. 
„Posléze jsem si udělala také strojařinu. Později mě kamarádka pře-
mluvila ať s ní jdu studovat na vysokou školu a shodou okolností 
šlo právě o ekonomiku,“ doplňuje s tím, že po studiu zamířila do 
školství.

„Učila jsem odborné ekonomické před-
měty na různých školách a pak jsem jed-
nu z nich i spoluzakládala,“ nastiňuje 
s tím, že před patnácti lety se rozhodla 
zamířit do služeb Armády spásy. „Prá-
ce ve vzdělávání mi dala určitě trpěli-
vost a nadhled, který je velmi potřebný 
rovněž v sociálních službách,“ dodává 
Stryjová, která nejprve řídila Azylový 
dům pro ženy a matky s dětmi. 

„Dnes mám pod sebou zhruba pět 
desítek lidí ve třech městech. Těší mě, 
že jsou lidé pode mnou stále spokojení 
a nemám vysokou fluktuaci zaměst-
nanců,“ zakončuje.
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Marcela Stryjová

Co byste popřáli 
AS ke 30 letům?
„Popřála bych ji stabilní růst 
v poskytování sociálních služeb 
a aby i sbory rostly skrze hlá-
sání evangelia a dobré zprávy.“ 



Pomoc potřebným v našich službách očima studentů
Při příležitosti 30. výročí působení Armády spásy v Ostravě jsme chtěli zachytit, jak 
v našich službách vypadá pomoc potřebným: Lidem bez domova, lidem ohroženým 
ztrátou domova, lidem závislým na návykových látkách, rodinám s dětmi v tíživé situaci, 
osamělým seniorům a osobám se zdravotním postižením, dětem a mládeži. 

Soubor fotografií studentů Střední umělecké školy Ostrava vznikl v rámci studentských 
exkurzí v roce 2022. Děkujeme studentům i pedagogům za jejich skvělou práci!

Foto: JurečkováFoto: Hanáčková

Foto: PoláčkováFoto: Kubicová

Foto: JurečkováFoto: Kavková
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Chtěla jsem dělat práci, která může skutečně pomáhat
Důležitým dílkem v mozaice sociálních služeb os-
travské Armády spásy jsou Domovy Přístav, jejichž 
cílem je zajištění důstojného života pro lidi bez zázemí 
v seniorském věku. Obě zařízení vede čtvrtým rokem 
Jana Plačková, která v organizaci působí již od roku 
2005. „Mám z práce stále radost. Jak z přímého kon-
taktu s klienty, tak z kolegů,“ říká s úsměvem.

Popelářka, tanečnice nebo ošetřovatelka koní. „Jako dítě jsem 
chtěla být vším, co zrovna bylo moderní,“ přiznává dnešní ředitel-
ka tří ostravských zařízení, která se o sociální služby začala 
při studiu na gymnáziu. „Postupně jsem se k tomu dopracovala, 
protože jsem se starala o nemocnou maminku,“ nastiňuje. 
„S tou jsem docházela k různým lékařům a v průběhu toho jsem si začínala všímat věcí okolo. Zjišťovala jsem kolik 
nemocných a potřebných lidí tady je,“ vzpomíná.

„Chtěla jsem dělat profesi, která může 
skutečně pomáhat,“ představuje píšť- 
ská rodačka, která již během vysoko-
školského studia zaregistrovala Ar-
mádu spásy jako jednu z organizací. 
„Znala jsem ji díky exkurzi a věděla jsem 
co dělá a jaké jsou její cíle,“ doplňuje 
Plačková s tím, že před patnácti lety 
nastoupila na pozici sociální pracovnice 
do tehdejšího domova pro seniory. 
„Zároveň jsem koordinovala přímou 
péči a pak jsem se stala vedoucí,“ uvádí 
dnešní ředitelka domovů na Zukalově 
a Holvekově ulici, která vede také 
ordinaci pro chudé na adrese U Nových 
válcoven 9.

„Od dob kdy jsem tady začínala se Armáda spásy hodně změnila. Je známější, otevřenější a transparentnější, než 
byla tehdy a ani po církevní stránce pro lidi není neznámou,“ přiznává a jedním dechem dodává, že propojení 
církve a sociálních služeb je pro klienty důležité. „Je pro mě zásadní, že pracujeme podle křesťanských hodnot. 
Pro starší, nemocné lidi nebo ty, kteří jsou na sklonku života je to navíc velmi významné,“ ví.

„Armáda spásy dělá skvělou práci a jsem ráda, že i mně osobně dělá práce stále radost,“ dodává čtenářka 
detektivních knih, která ráda relaxuje procházkami, u háčkování nebo poslechem české hudby. „Mám radost 
i z přímého kontaktu s klienty a z kolegů,“ zakončuje.

Jana Plačková
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Co byste popřáli AS ke 30 letům?
„Popřála bych jí to, aby si udržela současný obraz, jaký u veřejnosti má. Když lidé budou věřit tomu, co 
Armáda spásy dělá a podporovat to, bude se moci rozrůstat i naše pomoc.“



Poznal jsem Armádu spásy i z druhé strany
S Armádou spásy se poprvé setkal před dvaceti lety 
jako klient na okraji společnosti, dnes pomáhá lidem 
ve stejné situaci udělat krok k lepšímu životu. „Určitě 
mi to hodně dalo do mé dnešní práce. Jsem rád, že mohu 
být příkladem toho, jak se ze závislostí dostat,“ přizná-
vá provozní vedoucí střediska Adelante Petr Geffert.

„Až do svých čtyřiceti let jsem měl život jako na houpačce,“ popi-
suje Geffert, který od mládí pobýval mezi pražskými narkomany. 
„Chtěl jsem studovat, ale utíkal jsem za otcem, který emigroval 
na Západ. Posléze jsem se nedokázal zařadit zpět do společnosti,“ 
míní s tím, že zlomový byl až přelom tisíciletí. Tehdy se po výkonu 
trestu setkal s Armádou spásy jako bezdomovec. „A konečně jsem 
začal něco smysluplného dělat,“ dodává.

„Ještě jako klient jsem se set- 
kal s tehd ejším ředitelem 
Bedřichem Markem a ten mi 
na bídnul práci dotovan ou 
Úřadem práce,“ vzpomíná 
na půlrok strávený ve dře-
vařské dílně. „Pak se uvolnilo 
místo pracovníka v sociálních 
službách, na které jsem byl 
přijat,“ doplňuje. V průběhu 
téměř dvou dekád práce ve 
službách Armády spásy zá-
roveň narazil na řadu klientů, 
se kterými se již v minulosti 
setkal v jiných rolích. „Často 
jsem potkával své bývalé 
známé a snažil jsem se jim 
pomoci. Myslím si, že je pro 
ně důležité, že jsem poznal 
Armádu spásy i z druhé stra-
ny,“ říká.

„Dřív byl typickým klientem starší pán, který po revoluci přišel o práci a utápěl se v alkoholu. Dnes jde z velké 
části právě o narkomany,“ zhodnocuje. „Jsou to rozdílné sorty lidí, ale jsem rád, že i nim dokážeme podat po-
mocnou ruku. To mi dělá radost,“ zakončuje vášnivý čtenář sci-fi literatury, který relaxuje při poslechu hudby 
ze sedmdesátých let.

Petr Geffert
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Co byste popřáli AS ke 30 letům?
„Hlavně moudré vedení, které stále bude vědět jakým směrem se ubírat.“ 



Stále měníme svět k lepšímu
„Můj první kontakt s Armádou spásy byl před více než 
deseti lety, kdy jsem po svatbě své kamarádky hrál ping 
pong s bývalým národním velitelem,“ nastiňuje Tomáš 
Hruška, který dnes působí jako ředitel střediska 
Adelante. „V té době mě však vůbec nenapadlo, že 
právě já budu v podobné organizaci působit,“ přiznává.

Rodák z Opavy sbíral zkušenosti s vedením pracovníků téměř 
bezprostředně po střední škole, kdy vedl skupiny ve výzkumné 
agentuře. „Pracoval jsem tehdy se širokou a odlišnou skupinou lidí, 
což byla skvělá zkušenost,“ míní Hruška, který následně obchodoval 
se zahraničními motocykly. „Posléze jsem se rozhodl pokračovat 
ve studiu a přihlásil jsem se na obor Sociální patologie a prevence,“ 
dodává s tím, že při studiu si přivydělával jako řidič kamionu v mezinárodní dopravě.

„Skloubit práci řidiče, 
praxi ve škole a s t u- 
dium bylo velmi nároč-
né,“ nezastírá Hruška, 
který následně praco-
val krátce ve školství. 
„Moje první a poslední 
zkušenost s pedago-
gikou se týkala toho, 
že jsem po vyučování 
pomáhal dětem na 
základní škole, které 
nestíhaly danou látku,“ 
vzpomíná. V rámci jed- 
né z neziskových or-
ganizací pak obdržel 
nabídku na práci v níz-
koprahovém zařízení 
pro děti a mládež, kde 
strávil déle než rok. 

Před šesti lety zamířil do barev Armády spásy. Tam nejprve působil jako sociální pracovník, poté jako vedoucí 
práce tehdejšího Domu pro matky s dětmi a noclehárny pro ženy v Opavě. „Tam vzniklo rozhodnutí opět začít 
studovat. Říkal jsem si, že by bylo dobré získat širší znalosti i ve vedení, proto jsem zvolil Personální management 
a organizační rozvoj,“ míní dnešní ředitel azylových domů a noclehárny Adelante. 

„Na sociálních službách pro osoby bez přístřeší je skvělé, že jde téměř okamžitě 
vidět smysl té práce samotné,“ přiznává Hruška, který rád cestuje a zamě-
řuje se také na další seberozvoj. „Armáda spásy dělá skvělou práci. Jsem 
rád, že stále mohu pracovat s pocitem, že měníme svět k lepšímu. Služby 
jsou dnes více podpůrné než pečující, což pomáhá klientům růst a s tím roste 
i samotná organizace,“ věří.

Tomáš Hruška
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Musíme být připraveni pomáhat těm, kdo se cítí být 
ztraceni
V dětství toužil po dráze strojvedoucího, jeho cesta 
však vinou vysokých dioptrií vedla jiným směrem. Dnes 
je pomyslným vlakem Tomáše Surovky Armáda spásy 
v Moravskoslezském kraji, kterou vede devátým ro-
kem. „Když jsem před pětadvaceti lety do sociálních 
služeb vstoupil, šel jsem do toho po hlavě s tím, že Bůh 
bude jednat,“ přiznává oblastní ředitel. 

Rodák z Krnova se s Armádou spásy seznámil v zimě 1996, kdy 
se svým kamarádem pomáhal při vánočním shonu v jednom 
ze zařízení. „Tehdy jsme tam dobrovolnicky dělali Mikuláše. 
Sáňkovali a bobovali jsme s dětmi z azylového domu a roz-
dávali balíčky,“ vzpomíná Surovka, který v té době pracoval 
ve výrobně nábytku jako čalouník. Záhy se seznámil s majorkou Mieke Kuijpers, která mu představila 
činnost a poslání Armády spásy.

„Vedli jsme spolu po nedělních bohoslužbách rozhovory. 
Ukazovala mi, jaké jsou hodnoty Armády spásy a posléze 
jsem od ní dostal nabídku práce v krnovském Azylovém 
domě jako pracovník v sociálních službách,“ nastiňuje 
s tím, že posléze pracoval také jako koordinátor a vedou-
cí provozu. Čtyři roky působil i ve Slezské diakonii než se 
v roce 2009 vrátil do Armády spásy, tentokrát jako ředitel 
sociálních služeb v Opavě.

„Nyní mám na starosti chod středisek celé oblasti Morav-
skoslezského kraje, což beru stále jako výzvu,“ přiznává 
s tím, že od svých začátků udělala organizace velký krok 

kupředu. „Velké změny jsou vidět zejména v profesionalizaci. Několikanásobně jsme navýšili počet sociál- 
ních pracovníků a od nadšení jsme se posunuli k profesionalitě,“ hodnotí Surovka, který se ve volném 
času věnuje studiu Aplikované psychoterapie na Univerzitě Palackého v Olomouci.

„Vnímal jsem, že je dobré se rozvíjet a objevovat nové věci, které člověk běžnou praxí nezíská,“ míní váš-
nivý lyžař, běžec a čtenář knih Tomáše Halíka. „Jedním z východisek studia je to, že člověk si v obtížných 
situacích sám v sobě nese řešení svého problému. To je mi hodně blízké a věřím tomu. Přičiň se a pán 
Bůh ti pomůže,“ uvádí. Armáda spásy podle něj i v nadcházejících letech musí být připravena reagovat 
na potřeby vznikající ve společnosti. „Lidé mohou být ztraceni a my musíme být připraveni jim pomáhat. 
Nesmíme však zapomínat být opravdoví,“ zakončil. 

Tomáš Surovka
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Co byste popřáli AS ke 30 letům?
„To, aby byla stále připravena pomáhat lidem v náročných životních situacích a vnímala své 
klienty skrze víru, lásku a naději.“ 



Závěr
„Tyto noviny představují životní cesty řady osobností, 
které vytvářejí mozaiku současné Armády spásy v Os-
travě. Za třicet let prošlo naší organizací mnoho za-
městnanců a každý z nich v ní zanechal svou stopu. 
Vzpomínám na všechny ředitele, vedoucí, sociální 
pracovníky, pracovníky v sociálních službách, ale také 
účetní, kuchařky, zdravotní sestry, řidiče, údržbáře, 
uklízečky, supervizory nebo externí pracovníky zajišťu-
jící terapeutické služby. Ti všichni společnou prací po-
máhají vytvářet Boží dílo. Velmi si jich vážím a přeju si, 
aby i v nadcházejících třiceti letech měla Armáda spásy 
tak obětavé a nadšené zaměstnance jako dosud. Za 
každého z nich jsem Bohu vděčný a věřím, že skrze jejich práci poznávají potřební Boží 
lásku. Jak kdysi prohlásil zakladatel Armády spásy William Booth:“Armáda spásy k vám 
přichází jako služebník všech, aby vám zvěstovala Kristovu moc ke spasení. Chceme i nadále 
vést ztracené, nešťastné a trpící k lepšímu životu.“
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Služby Armády spásy v Ostravě realizujeme s podporou:
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