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Červené kotlíky budou před Vánoci opět v ulicích 

Armáda spásy jako každý rok spouští celosvětově známou kotlíkovou sbírku. V rámci ní mohou lidé 
vhozením příspěvku podpořit komunitní práci s dětmi a mládeží, rodinami, seniory a opuštěnými 
lidmi. Výtěžek sbírky bude využit například na vzdělávání seniorů, jejich doprovod na úřady či 
k lékaři, na speciální akce a pobyty pro rodiny, na pořádání klubů či táborů pro děti a mládež a také 
na zajištění pomoci potřebným. V letošním roce převzal patronát nad vánoční kotlíkovou sbírkou 
herec Vladimír Polívka.  

„Celoročně rád pomáhám jak lidem, tak zvířatům. Jsou to ale právě Vánoce, které mám spojené s tím, 
že bychom si měli být blíž a pomáhat si víc než obvykle, což je také důvodem, proč jsem se rád zapojil 
do vánoční kotlíkové sbírky,“ vysvětluje Vladimír Polívka.  

Vánoční kotlíkovou sbírku založil v San Franciscu roku 1891 důstojník Armády spásy, jelikož viděl, že 
nejchudší lidé ve městě potřebují pomoc a trpí hlady. Chtěl jim na Vánoce zajistit dobré jídlo, proto 
postavil polní kotlík jako symbol jídla pro chudé, aby veřejnost mohla přispět tím, že do něj vhodí 
příspěvek. Tato myšlenka se šířila dál a brzy se rozšířila po celém světě. Letos, o 131 let později, je 
vánoční kotlíková sbírka symbolem naděje a péče o osoby v nouzi.  

V letošním roce bude probíhat sbírka tradičně na mnoha místech po celé České republice a lidé tak 
mohou v adventním čase najít zvoníky přímo v ulicích. Veřejnost bude moci přispět na dobrou věc: 

 v Praze před obchodním centrem Nový Smíchov a na Náměstí republiky, a to od 1. do 23. 
prosince, nepravidelně v čase od 12 do 19 hodin  

 v Brně budou zvoníci od 1. do 23. prosince na ulici Česká, a to každý pracovní den od 12 do 17 
hodin 

 v Havířově bude kotlíková sbírka probíhat u obchodního domu Globus v tyto dny: 
ve čtvrtek 1. 12. od 10 do 12 hodin 
v pátek 2. 12. od 10 do 12 hodin 
v neděli 4. 12. od 12 do 14 hodin 
v úterý 6. 12. od 10 do 12 hodin 
ve čtvrtek 8. 12. od 10 do 12 hodin 
v neděli 11. 12. od 12 do 14 hodin 
v úterý 13. 12. od 10 do 12 hodin 
ve čtvrtek 15. 12. od 10 do 12 hodiny 
v pátek 16. 12. od 10 do 12 hodin 
v neděli 18. 12. od 12 do 14 hodin  
a v pátek 23. 12. odpoledne 

 v Globusu budou zvoníci i v Karlových Varech, a to od 19. do 23. 12. od 8 do 16 hodin 
 v Opavě najdete zvoníky na Dolním náměstí v tyto dny: 

v pátek 25. 11., v sobotu 26. 11., v pátek 2. 12., v sobotu 3. 12., v pátek 9. 12., v sobotu 10. 12., v pátek 
16. 12.  a v sobotu 17. 12., a to vždy v čase od 15 do 19 hodin 
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 v Krnově v ulici Hobzíkova (u pomníku Leopolda Bauera) v tyto dny: 

v pátek 25. 11., v sobotu 26. 11., v pátek 2. 12., v sobotu 3. 12., v pátek 9. 12., v pátek 16. 12. a v sobotu 
17. 12., vždy v čase od 15 do 19 hodin    

 v Šumperku bude vánoční kotlík na křižovatce ulic Hlavní třída a Gen. Svobody, a to ve dnech 
21., 22. a 23. 12.  

 v Kopřivnici bude umístěna sbírka před komunitní centrum na ulici Francouzská 1181, a to 
v pracovní dny po celou dobu adventu 

I v letošním roce bude Armáda spásy pokračovat v online veřejné sbírce prostřednictvím portálu 
darujme.cz, kde se ke sbírce může každý přidat pohodlně odkudkoliv.  

„Armáda spásy je velmi vděčná za každý dar, kterým do sbírky přispějete. Skrze váš dar je možné 
uspokojit lidské potřeby, jako je osamělost a chudoba. Zejména v období Vánoc se každý chce starat o 
jiné lidi. Ježíš, jehož narozeniny o Vánocích slavíme, nás inspiruje k šíření lásky, naděje a pomoci. A to 
nejen o Vánocích! Armáda spásy proto bude i nadále každý rok pomáhat lidem 365 dní v roce. Moc 
děkujeme, že nám pomáháte pomáhat druhým. Modlím se, aby Ježíš byl světlem a nadějí i vašich 
Vánoc,“ sděluje Major Richard de Vree, národní velitel Armády spásy, Česká republika.  
 
Armáda spásy má slogan „Srdce Bohu, ruce lidem“, který výborně vystihuje její podstatu, jelikož je tu 
pro ty, kteří potřebují pomoc. Bez podpory veřejnosti to ale nedokáže.  
 
„Jsem skutečně vděčný za jakýkoliv příspěvek od lidí vně Armády spásy. Díky podpoře veřejnosti máme 
možnost pomoci těm, kteří to potřebují i mimo rámec registrovaných sociálních služeb. Věřím, že taková 
služba má svůj smysl. Je to něco, co jsme v Armádě spásy vždy dělali, děláme a s Boží pomocí budeme 
dělat i nadále,“ říká Por. František Pekárek, národní ředitel sborové práce Armády spásy. 
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