
INFORMACE PRO NÁVŠTĚVNÍKY 
 Druhá polovina minulého století nebyla pro církve       

v Československu jednoduchá. Tak například Církev 

adventistů sedmého dne měla v 50. letech zakázanou 

činnost a byly jí zabaveny všechny modlitebny. Po 

opětném povolení se potom její členové shromažďovali 

v objektech, které jim pro bohoslužby pronajímaly jiné 

církve. Takový byl úděl i tří pražských sborů  - na 

Vinohradech, v Libni a Podolí. Po vleklých jednáních       

s nadřízenými státními orgány církev získala předběžný 

souhlas ke stavbě modlitebny v Praze, ovšem jen za 

podmínky, že si sama zakoupí vhodný objekt.  

     

 Hledání patřičného místa nebylo jednoduché. Buď lidé 

v oblasti zamýšlené stavby s vybudováním modlitebny 

nesouhlasili, nebo budovy byly ve vlastnictví státních 

organizací, a v tom případě tehdejší předpisy 

neumožňovaly jejich prodej církvím. 

 

     Stará stavba stála v prostoru malého hřbitova a její 

stav byl velice špatný; neměla izolaci a základy. Než se 

podařilo získat potřebné souhlasy ke koupi budovy a 

části přilehlého pozemku, dále ke zbourání původního 

objektu, k povolení exhumace hrobů a ke stavbě nové 

modlitebny, uběhly více než tři roky.  To však byl pouhý 

začátek, protože velké potíže teprve nastaly. V té době 

neexistovaly menší stavební firmy, bylo obtížné sehnat 

odborné řemeslníky, a co teprve shánět potřebný 

stavební materiál. Všechno ale dobře dopadlo.  

      

    Pro stavební dohled se podařilo mezi členy církve 

najít několik stavbyvedoucích a do práce se zapojil 

neuvěřitelný počet dobrovolníků. Byli to nejenom mladí 

lidé, ale obdivuhodnou pomoc poskytli i členové 

středního věku a senioři. O nedělích na stavbě 

pracovalo i více než 50 brigádníků, kteří přijížděli             

z Čech, Moravy i Slovenska. Nadšení pro věc bylo 

nevídané. Mnozí na pomoc věnovali značnou část své 

dovolené. Když bylo na stavbě odpracováno 67 000 

hodin, mohla být modlitebna po více než třech letech 

odevzdána ke svému účelu. V sobotu 18. května 1985 

byla slavnostně vysvěcena.  

      

    A nelze zamlčet i další podstatnou skutečnost. Jako 

se kdysi na stavbu Národního divadla složili prostí 

občané, tak i stavba smíchovské modlitebny byla 

postavena z finančních darů věřících Církve adventistů 

sedmého dne.  

      

    Projekt a stavební plány vypracoval člen brněnského 

sboru církve, architekt Václav Tříska. Jeho stavba má 

půdorys kruhové výseče. K budově návštěvník přichází 

po širokém schodišti. Při vstupu do foyeru ho upoutá 

text biblického žalmu: „V rukou Tvých jsou dnové 

moji“.  Vedle nápisu stéká po skleněných kamenech 

pramének vody, který je dole zachycen rozevřenými 

dlaněmi. Autorka tohoto výtvarného díla Blanka 

Adensamová, nazývaná „královnou skla“, tak výstižně 

vyjádřila symboliku lidského života. 

      

    V hlavním sále je pozornost návštěvníků celým 

uspořádáním – včetně stropních lamel – nasměrována 

do čela sálu, kde se nachází kazatelna a baptisterium.   

V duchu reformačního odkazu „sola scriptura“ je zde 

na pravé stěně jedinou výzdobou pouze dřevěný kříž.  



Tak se stává kázané Boží slovo centrem každé 

bohoslužby, která je pravidelně obohacená zpěvem 

místního pěveckého sboru, s více než sedmdesátiletou 

historií. 

     

   Příznivou odezvu mají pravidelné přímé přenosy 

bohoslužeb. Na internetu „bohosluzbyonline.cz“ se      

k nim každou sobotu připojuje více než 200 posluchačů 

z České republiky i mnoha zemí světa. Je to služba 

nejenom pro všechny, kteří jsou nemocní nebo mimo 

domov, ale i pro krajany v zahraničí.  

      

    Vedle sobotních bohoslužeb sbor v průběhu roku 

připravuje pro nejširší veřejnost i různé kulturní               

a osvětové pořady, při kterých již vystoupily známé 

osobnosti ze světa kultury, vědy a umění. Pravidelné 

místo mezi těmito pořady mají benefiční koncerty pro 

podporu lůžkových hospiců, konané vždy začátkem 

října. 

      

     Sbor také zajišťuje i doplňující aktivity, které organi-

zují: 

 Klub zdraví 

 TOM – Smíchovský turistický oddíl,  

 Klub Pathfinder –  oddíl Penguins 

(dětská organizace skautského typu).       

 Archa pomoci Praha  

(pomáhá seniorům a osobám se zdravotním 

postižením) 

Tyto aktivity jsou otevřené pro každého, kdo má zájem.  

 

      V přilehlé budově jsou sídla Českého sdružení CASD, 

Internetové televize HopeTV, Internetového rádia 

AWR, kancelář místního kazatele, prostory pro 

klubovou činnost a byt správce. 
 

 
 

Více informací můžete nalézt na webových stránkách: 
 

www.casdsmichov.cz 

www.bohosluzbyonline.cz 
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