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POZVÁNKA 
 

Sborový výlet 
Termín:  

2.6. - 4.6.2014  
Místo:  
Rekreační středisko VS ČR 
Pracov leží  nedaleko 
husitského města Tábor,  
u Sezimova Ústí. 
Rekreační středisko s celoročním provozem nabízí svým hostům ubytování ve dvou - až 
čtyřlůžkových pokojích a dvou apartmánech o šesti a osmi lůžkách (celková kapacita 160 
lůžek) s vlastním sociálním zařízením, TV a radio. Stravování je přímo v areálu. Pro firemní 
akce můžete využít školící místnost s prezentační technikou pro 60 osob nebo salonek 
pro 35 osob. Hostům je k dispozici od dubna do října krytý bazén se solárním ohřevem 
vody, sauna od října do dubna, fitcentrum, tělocvična, dvoudráhová automatická kuželna, 
kulečníkový a biliárový stůl tenisové a víceúčelové kurty s umělým povrchem, fotbalové 
hřiště a tábornické ohniště, pramice na řece Lužnici. Dále je možnost za poplatek 
rehabilitace (el. léčba, masáže). Parkování uvnitř oploceného areálu. V okolí je možno 
provozovat cykloturistiku, rybaření, houbaření, pěší turistiku, výlety na hrady a zámky 
apod. 
  

 
 

Je to příležitost k prohlubování našeho vztahu s Hospodinem, ale také bratry,a 
sesestrami. mládeží a přáteli našeho sboru. Areál je vhodný i pro rodiny s děti. 
Cesta z Prahy je 102 km, 1,5 hodina jízdy autem. Po dálnici D1 až na 21 km, přes 
Benešov, Votice, Tábor do Pracova. 

Cena je 
(ubytování na víkend + plná penze): 
-          dospělí      1.300,- 
-          děti 5 – 12 let   760,- 
-          děti do 5 let    300,-. 
 
 
 
http://www.zotavovna-pracov.cz 
 
 

Robert Heczko 



INFORMACE O ČINNOSTI ODDĚLENÍ 
 

„HLE, BERÁNEK BOŽÍ“ 
 
„Druhého dne spatřil Jan Ježíše, jak jde k němu, a řekl: „Hle, beránek Boží, který 
snímá hřích světa.“ Jan 1/29 
 
Těmito slovy se Jan projevil jako svědek Ježíše, Beránka a Služebníka Božího i Božího 
Syna. Jan byl „hlasem volajícího na poušti“ a jako hlas poslouchá svého pána bez 
jakýchkoliv výhrad, Jan dává svůj hlas k dispozici tomu, kdo jej poslal, Ježíši Kristu. 
Jan nevyžadoval žádnou pozornost pro sebe, protože byl zcela zaměřen na to, že má 
ukazovat na Krista, Beránka Božího. Beránek = služebník, je to beránek, který se zabíjí 
o Velikonocích, Beránek, který se obětuje kvůli odpuštění hříchů nám lidem. 
 
Jan také velmi dobře pochopil, že Ježíš, který přišel po něm, byl ve skutečnosti dávno 
před ním. Proto uzavírá: “A já jsem to viděl a dosvědčuji: To je Syn Boží.“ Jan pochopil, 
že Ježíš jako člověk představuje jedinečné sebevyprávění Boha, představení 
Hospodina, jako Otce lidí. Jan přiváděl lidi k Ježíši a následně se vytrácel, dokázal se 
umenšovat, aby v něm a druhých lidech rostl Ježíš.  
 
Jsme my křesťané ochotni a odhodláni jednat právě tímto janovským způsobem? 
Jsme ochotni nedržet u sebe pod kontrolou a uniformitou ty, které přivádíme ke 
Kristu? Jsme ochotni nepřetvářet druhé ke svému obrazu, či obrazu svého 
společenství, ale k obrazu Kristovu, který v životech lidí může mít mnohé a především 
různé, rozmanité podoby? Církev je krásnou nevěstou, pokud je její společenství 
pestré, pokud je Kristus vidět v originalitě každého člověka. Ježíš měl, má a bude mít 
i ve své církvi mnoho podob. Dovolme mu to a žijme to dobrodružství, které se 
nazývá křesťanství. 
 

Josef Cepl, kazatel sboru 
 

PŘEHLED ČLENŮ SBORU 
 

POHYBY POČTU ČLENŮ NAŠEHO SBORU ZA ROK 2016 
 
Počet členů sboru na začátku roku: 269 
Počet členů sboru na konci roku: 271 
 
Pokřtění členové: 

Denisa Laňková, Daniel Šmíd, Olga Husáková,  
Robert Belada, Leona Kubečková 

Přijatí členové z jiného sboru:  
Petr Schovánek, Miroslava Schovánková, Tomáš Ondráček,  
Vít Oczko, Samuel Ballangó, Terezie Laňková 



Zesnulí členové:  
Eva Veselá, Karel Srnec  

Členové převedení do jiných sborů:  
Zdeněk Martasek, Bohumila Martasková, Alena Dvořáková,  
Milan Dvořák, Markéta Jonczy, Roman Jonczy,  
Jana Poldauf, Petr Poldauf ml. 

Narozené děti: 
Sofie Loudová, Barbora Husáková Hanzálková 
 

Johana Oczková, tajemník sboru 
 

HOSPODAŘENÍ SBORU  
 

Za období 1.1. – 31.12.2016 

Účel Příjmy Výdaje 

Desátky 2 175 884    2 175 884    

Misijní dary 123 553    123 553    

Dary 13 soboty 19 740    19 740    

Dary modlitební týden 13 650    13 650    

ADRA provoz 12 930    12 930    

ADRA projekty 3 750    3 750    

HOPE TV 14 240    14 240    

BanglaKids – adopce na dálku 11 150    9 000    

www.bohosluzbyonline.cz 7 227    30 529    

Sociální fond při sboru 24 710    0    

CELKEM 2 406 834    2 403 276    

     

Pro potřeby sboru 

Účel Příjmy Výdaje 

Dary pro potřeby sboru 446 008    

100 549                                                            
nad rozpočet schváleno VS:                                               

notebook 8 125                                                                            
licence pro účetní program  

4 223                                                                        
magnetická tabulka pro DSŠ 

4 778 

Fond naléhavé pomoci* 0    5 000    

CELKEM 446 008    100 549    

*zůstatek 2015 - 90 000 Kč 
  

 

   



Čerpání rozpočtu  rok 2016 - oddělení sboru 

Účel Schválený Výdaje 

Nájemné sboru 150 000    150 000    

Potřeby sboru 70 000    83 423    

Klub Pathfinder (oddíl Penguins) 27 000    27 000    

Mládež 16 000    13 285    

Dětská sobotní škola 17 000    20 753*    

Archa Pomoc iPraha 10 000    10 000    

Klubovna Pathfinder 10 000    10 000    

Diakonie 6 500    7 213    

Evangelizace 19 500    23 183**    

Komunikace 4 000    3 199    

CELKEM 330 000    348 056    

Nájemné sboru 150 000    150 000    

* částka 2 848 Kč z vlastních zdrojů 
** plus 19 954 Kč dotaze od ČS  

 
Rozpočet na rok 2017 - oddělení sboru 

Účel Schválený Účel Schválený 

Nájemné sboru 150 000    Diakonie 6 500    

Potřeby sboru 71 500    Evangelizace 19 000    

Klub Pathfinder (oddíl Penguins) 27 000    Archa pomoci Praha 15 000    

Mládež (mládež, Mladé KáDé) 16 000    Grant - vězeňská služba 6 500    

Dětská sobotní škola 17 000    Komunikace 4 000    

Majetek - ozvučení sboru 7 500   

CELKEM    340 000    

                                                      
Zpracovala J. Voleská 

 

ODDĚLENÍ DIAKONIE 
 
DIAKONIE V ROCE 2016-2017 
 

Činnost diakonů zahrnuje širokou oblast praktických služeb pro sbor. Mezi ně patří 
zejména: 

• Pomoc při shromážděních a bohoslužbách ve sboru – Při bohoslužbách ve 
sboru nesou diakoni obvykle odpovědnost za vítání členů a hostů při vstupu 
do modlitebny. Je-li třeba, pomáhají jim najít místo. Jsou připraveni 



• spolupracovat s kazatelem a starším sboru, aby pobožnosti probíhaly hladce 
a důstojně. 

• Návštěvy členů – V mnoha sborech jsou členové rozděleni do skupin a každé 
skupině je přidělen diakon, od nějž se očekává, že navštíví každou svěřenou 
domácnost nejméně jednou za čtvrtletí. 

• Příprava křtu – Diakoni se podílejí na nezbytné přípravě obřadu křtu. 

• Pomoc při slavnosti Večeře Páně – Při obřadu umývání nohou diakoni a 
diakonky 

• připravují všechno, co je k tomuto úkonu potřeba: ručníky, umyvadla, vodu 
a nádoby na vodu. Po obřadu musí následně zajistit, aby byly čisté nádoby a 
vyprané prádlo uloženy na určené místo. Po skončení Večeře Páně nemá být 
zbylý chléb a víno běžně zkonzumováno, ale diakoni a diakonky s nimi mají 
naložit uctivým způsobem. 

• Péče o nemocné a potřebné – Diakoni a diakonky se mají věnovat také péči 
o nemocné, pomoci potřebným a těm, které postihlo nějaké neštěstí, a 
informovat o jejich potřebách členy sboru. Prostředky pro tyto účely mají 
být poskytnuty z pokladny sboru, z fondu určeného na tento typ práce. Po 
odsouhlasení výborem sboru poskytne pokladník sboru diakonům a 
diakonkám prostředky potřebné pro dané případy. 

• Péče a údržba majetku sboru – Ve sborech, kde odpovědnost za údržbu a 
péči o modlitebnu, případně o další majetek není svěřena zvláštnímu 
výboru, přejímají odpovědnost za péči o modlitebnu a údržbu diakoni. 

Toto  jsme se v roce 2016 snažili svou činností naplnit a v roce 2017 se pokusíme vše 
ještě vylepšit. 
 
Diakonie je v každém společenství služebnost velmi potřebná a přitom není moc 
vidět. Jsem velmi vděčný za službu všech, kteří se diakonské službě v našem sboru 
pravidelně věnují. 

Za tým ochotných dobrovolníků 
Radek Zelenka 

 

SOBOTNÍ ŠKOLA 

ODDĚLENÍ SOBOTNÍ ŠKOLY V ROCE 2016 
 
Jsme vděčni za službu bezmála 40 učitelů, kteří s námi v 6 třídách pravidelně otevírají 
lekce sobotní školy určené pro příslušný týden. Ráno hodinu před začátkem sobotní 
školy je pravidelně shromáždění učitelů. 
 
Úvod do studia nového čtvrtletí je plánován na odpoledne poslední soboty ve 
čtvrtletí.  

Jan Kubík st., vedoucí oddělení sobotní školy 
 



DĚTSKÁ SOBOTNÍ ŠKOLA 

DĚTSKÁ SOBOTNÍ ŠKOLA V ROCE 2016-2017 
 

Dětská sobotní škola v našem sboru se v současné době dělí do 5 tříd: 
 

• Mimiškolka - narození do 4 let – zapsaných 16 

• Třída A - od 4 let do 1.třídy včetně  – zapsaných 15  

• Třída B - od 7 do 10 let  – zapsaných 12 

• Třída C1 - od 10 do 12 let  – zapsaných 9 

• Třída C2 - od 13 let a více  – zapsaných 13 

DSŠ v našem sboru čítá bezmála 70 dětí, z čehož okolo 45 z nich chodí pravidelně. 
Věnuje se jim a vede je 17 učitelů a patří jim velký dík za čas, energii a ochotu, se 
kterou se na chodu sobotní školy podílejí. 
 
Oproti školnímu roku 2015/2016 jsme v tomto školním roce zavedli změnu 
v organizaci tříd – z původních 4 tříd vzniklo tříd 5 s tím, že došlo k rozdělení starších 
dětí na dvě skupiny – C1 a C2.  Nutnost rozdělení vyplynula z poměrně široké věkové 
škály dětí v původní třídě C a tím pádem také rozdílných potřeb jak na formu, tak 
obsah. Novou třídu C2 vnímáme již jako „přechodovou“, či „přípravnou“ před 
vstupem do mládeže. 
 
Ve všech třídách se vyučuje podle materiálů CASD – Krůčky, Provázky, Klíče a Real 
Time. Mimiškolka má vlastní zpracované materiály. 
 
Během roku 2016 děti mohly díky Zuzce Klímové strávit čtyři příjemná odpoledne 
s připraveným programem, hrami a promítáním filmu. 
 
Děti se pravidelně zapojují také v dětském zpěvu, jehož nácvik probíhá vždy v sobotu 
po skončení bohoslužby pod vedením Vlaďky Nohejlové. Zejména mladší děti se 
velmi rády nácviku a také vystoupení účastní a je to krásná příležitost, kdy mohou 
svým vlastním přispěním chválit Boha. 
Děkuji Vlaďce za trpělivost a ochotu, se kterou se dětem věnuje. 
 
V minulém roce jsme se rozloučili s několika učiteli, kteří byli dlouholetou oporou 
dětské sobotní školy a také jim bych chtěla za práci v minulých letech poděkovat. 
 
V roce 2017 bychom rádi pokračovali v dobře fungující práci v jednotlivých třídách, 
kdy se děti do sobotní školy těší a aktivně se zapojují. Rádi bychom také rozšířili řady 
učitelů, kteří by byli ochotni děti vést na jejich cestě poznávání a objevování Boží 
lásky. 
 



Rádi bychom také navázali na tradici společných odpoledních programů pro rodiče 
s dětmi, jak již bylo započato po novoročním programu, tak také dále pokračovat po 
programu k ukončení školního roku. Za tento nápad a iniciativu děkuji Martě 
Prokopové, která svým nadšením a následně také skvělým provedením dala impuls 
k novým společným akcím a věřím, že v tom budeme také dále pokračovat. 
 

Barbora Bezděkovská 
 

ODDĚLENÍ OSOBNÍ SLUŽBY – EVANGELIZACE 
 

ZPRÁVA ODDĚLENÍ EVANGELIZACE ZA ROK 2016 
 
Uběhlo již 2.000 let od chvíle, kdy Ježíš Kristus oslovuje jedenáct apoštolů 
následujícími slovy: „Je mi dána všechna moc na nebi i na zemi. Proto jděte a 
získávejte mi následovníky ve všech národech, křtěte je ve jméno Otce, Syna i Ducha 
svatého. Veďte tyto nové učedníky k tomu, aby poslouchali všechny příkazy, které 
jsem vám dal. A spoléhejte na to, že já jsem s vámi až do konce světa.“ 
 
Každý z nás hledá cestu, jak naplnit výše uvedená slova Ježíše Krista. Cestu, po které 
by nešel ve vlastní síle, ale s pomocí Ježíše Krista.  
 
Evangelium nás vybízí k předávání velice důležité zprávy o Ježíši Kristu, který za nás 
položil svůj život, abychom jako lidé měli naději, která není omezena pozemskými 
parametry. Každému z nás dává Ježíš Kristus možnost rozsévat zrnka evangelia. 
Slibuje nám svoji pomoc a zároveň vybízí, abychom měli odvahu. Činí pro záchranu 
každého člověka víc, než si dokážeme představit.  
 
Smíchovský sbor je společenstvím, které je otevřené všem, kteří hledají smysl života. 
Děkujeme Bohu za klid a pokoj v naší zemi, za možnost svobodně přicházet na 
pravidelné sobotní bohoslužby. Poděkování patří všem, kteří zajišťují vysílání 
evangelizačních programů přes smíchovský internet.  
 
V roce 2016 jsme prožívali společnou z několika slavností křtů s osobními vyznáními 
nových bratří a sester. Prožili jsme chvíle, které jsou povzbuzením pro každého z nás.  
 
Evangelizace je rovněž výpovědí o vzájemném společenství nejen v rámci 
bohoslužeb, ale také při dalších aktivitách, kam můžeme zvát své přátele a známé - 
Klub zdraví,  oddělení křesťanského domova, příznivci turistiky v oddílu TOM. Velká 
péče je věnována dětem. Své místo v našem společenství mají i mladí lidé. To vše je 
součástí vnitřního života sboru. Podat ruku druhému, předat úsměv a mít otevřené 
srdce je nejlepší evangelizací. Děkuji všem, kteří svůj čas věnují druhým.  
 
Vážíme si možnosti spolupráce s periodiky. Čtrnáctideník „Naše Praha 5“ a měsíčník 
„Pětka pro vás“ nám bezplatně uveřejňují pozvánky na připravované programy.  



V průběhu roku 2016 se ve smíchovské modlitebně uskutečnily následující programy: 
 

• 14. května benefiční koncert „I píseň pomáhá“ ve prospěch těžce nemocné 
Jasmínky Tomkové  

• 10. června „Noc kostelů“  
• 22. října projekce hraného dokumentu „Jan Hus – cesta bez návratu“ v rámci 

cyklu „Příběhy, které neskončily v šuplíku“  
• 5. listopadu pokračování cyklu „Příběhy, které neskončily v šuplíku“ – setkání 

s profesorem Jiřím Hlaváčem s tématem „Jde jen o vítěze“ 
• 10. prosince adventní koncert „Archa pomoci Praha připlouvá s nadějí“ pro 

podporu Archy pomoci Praha  
 
Přeji nám všem, abychom v roce 2017 byli jeden druhému navzájem oporou a měli 
otevřené srdce k předávání víry, naděje a lásky všem, kteří do naší modlitebny 
přicházejí. I oni čekají na evangelium – radostnou zprávu. 
                                                                                                                                 Pavel Bláha   
 
Wikipedie - Noc kostelů je každoročně pořádaná akce, která má umožnit široké veřej-
nosti nezávazné přiblížení se a setkání s křesťanstvím. V jejím rámci jsou 
ve večerních a nočních hodinách zpřístupněny některé kostely různých křesťanských 
 církví, ve kterých se rovněž zdarma konají koncerty, komentované proh-
lídky, workshopy či divadelní představení. Návštěvníci mají možnost nahlédnout do 
kostelních sakristií či klášterních zahrad, zkusit si zahrát na varhany, vystoupat 
na věže či sestoupit do starobylých krypt, prožít liturgii nebo třeba jen vnímat to, co 
bylo inspirací pro stavitele křesťanských chrámů.   
Historie 

Noc kostelů vznikla v roce 2001 v Německu a do České republiky se rozšířila 
z Rakouska. První ročník této akce se v České republice konal 29. května 2009. 
 

 

KLUB PATHFINDER 
 
 

KLUB PATHFINDER - ODDÍL PENGUINS  2016 
Úvod 
Oddíl Penguins je součástí zapsaného spolku Klub Pathfinder, což je organizace 
skautského typu. Sídlo oddílu je na adrese Peroutkova 57, Praha 5 v prostorách Sboru 
CASD Praha Smíchov.  
Oddíl Penguins má za sebou již více než 20 let své existence. Během této doby 
oddílem prošlo mnoho dětí i vedoucích, kteří na oddíl vzpomínají v dobrém. Účelem 
této zprávy je seznámit Vás s naší činností v minulém roce.  
V roce 2016 měl oddíl Penguins zaregistrovaných 91 členů. Tento rok jsme realizovali 
2 tábory, 6 víkendových akcí a bezpočet družinových schůzek. Našich aktivit se přes 
rok účastnilo více než 50 různých dětí a 30 členů organizačního týmu. Jsme rádi, že se 
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do našeho táborového týmu vrátili starší známí „Jean“ Dvořáček, Gábina Trněná či 
Kamila Bechyňská.  
V roce 2016 jsme pokračovali v aktivní prezentaci aktivit našeho oddílu zejména před 
oddílový Facebookový profil, který má v současnosti 139 odběratelů a Instagramu, 
kde máme v současnosti více než 49 odběratelů. V dalších odstavcích se budeme 
věnovat jednotlivým oblastem naší činnosti. 
 

Pravidelná oddílová činnost - schůzky 
Děti z našeho oddílu se schází každé úterý na pravidelných schůzkách a to v rámci 
dvou družin (Kolibříci a Starší Penguins). Schůzky trvají od 17:15 do 18:45 hodin a v 
každé družině se schází 6 až 10 dětí.  
Na vedení družin se v průběhu celého roku podílí širší tým vedoucích. Od září 
loňského roku prošel tento tým jistou obměnou zapříčiněnou jednak odchodem 
Tomáše Špáce z Prahy a rovněž nástupem „mladé krve“ (absolventů rádcovského 
kurzu). O družinu Kolibříků se střídavě starají Filip Hrdinka a Bianka Briššová, které 
vypomáhají zmiňovaní rádcové (jmenovitě Marek Hrdinka, Johanka Hrachovcová, 
Kiki Kapounková, Anna Adamírová a Lukáš Havlíček). Ve vedení družiny Starších 
Penguins stojí Pavla Kafková. O duchovní náplň schůzek se nadále stará kazatel Josef 
Dvořák. Vedení oddílu (Honza Bezděkovský a Jakub Fraj) se tak postupně snaží 
přenášet odpovědnost na své mladší spolupracovníky a vychovávat si tak své 
nástupce.  
 

Další aktivity 
I v roce 2016 pokračoval náš oddíl v organizaci celé řady zajímavých aktivit. Ty lze 
rozdělit do několika následujících kategorií. 
Tábory  
I v loňském roce proběhly 2 tábory a to vždy na tábořišti Raspenava v Jizerských 
horách. První tábor byl pro zhruba 50 účastníků, druhý byl pro 25 účastníků. 
V rámci tohoto prvního jsme absolvovali cestu kolem světa a měli tak možnost se 
seznámit s některými zajímavosti jiných zemí jako např. Austrálie, Japonsko, Brazílie, 
Itálie či Švédsko. V rámci duchovního programu jsme s Josífkem Dvořákem měli 
možnost se zamýšlet na příběhem Malého prince.   
Na Táboře ZS Speciál, který byl určen pro starší děti, se jeho účastníci dostali do 
středověku a snažili se zde pro vážně nemocného lorda Lereana najít kouzelný léčivý 
nápoj. Taky jsme si s Honzou Bezděkovským celý týden povídali o osudech legendární 
postavě francouzského středověku Johance z Arku a přemýšleli o tom, v čem by pro 
nás mohl být její životní příběh inspirací. 
Víkendové akce 
Kromě tradičních akcí typu předtáborová a potáborová akce proběhly v loňském roce 
ještě tyto akce:  

• Zážitková novoroční akce pro Starší Penguins v Nymburku  

• Zimní oddílová akce v Příbrami  

• Podzimní akce pro Starší Penguins v Berouně  

• Podzimní akce pro Kolibříky - výlet do ZOOparku Radonice  

•  



Kulturní a sportovní akce pro děti a jejich rodiče  
Ve snaze o všestranný rozvoj našich dětí jsme v loňském roce pokračovali v organizaci 
jednorázových kulturních a sportovních akcí, jejichž smyslem je umožnit dětem a 
případně i jejich rodičům navštívit zajímavé divadelní představení nebo sportovní 
utkání. 
Ve sledovaném období jsme s dětmi postupně navštívili balet, muzikál a dvě operní 
představení. Klučicí sestava s několika tatínky navštívila dvakrát hokejový zápas HC 
Sparta.   
Ostatní 
V únoru 2016 jsme se staršími  dětmi z oddílu navštívili manžele Kubečkovi a prožili s 
nimi velmi inspirativní večer plný vzájemného sdílení, zpěvu i dobrého jídla. 
Manželům Kubečkovým tímto za jejich pohostinnosti vřele děkujeme.  
23. 4. 2016 proběhla ve sboru celodenní oslava 20. výročí založení oddílu Penguins, v 
rámci něhož se uskutečnila jednak dopolední dětská bohoslužba a dále pak odpolední 
vzpomínkový program, na nějž zavítala i celá řada osobností, která se na činnosti 
oddílu v minulosti podílela (např. Radek Jonczy, Stanislav Tumis, David Špinar, Lenka 
„Cacárka“ Pešková). V rámci této akce jsme ve spolupráci s Nadací ADRA zorganizovali 
též dobročinnou sbírku na pomoc čtyřleté nemocné holčičce Kristýnce Heráňové.  
V listopadu 2016 se naše děti ve spolupráci s dětským sborovým zpěvem (tímto 
bychom chtěli poděkovat s. Vlaďce Nohejlové a br. Janu Kubíkovi) tradičně zúčastnili 
akce Múzička a to stejně jako v předchozím roce se třemi příspěvky.  
V zájmu kvalitní prezentace naší oddílové činnosti se nadále snažíme o efektivní 
využívání sociálních sítí (Facebook a Instagram), na nichž jsou pravidelně umisťovány 
fotografie a důležité informace. 
 

Přehled plánovaných akcí na rok 2017 
 

• 1. - 2. 4.     Víkendová oblastní akce ZS - 12. klíčů  

• 23. 4.    Oddílový cyklovýlet  

• 12. - 14.  5. Víkendová akce ČS KP - Robinsonáda  

• 10. - 12.  6.  Předtáborová akce  

• 23. - 30.  7.  Tábor ZS v Raspenavě 

• 20. - 27. 8  Camporee ČSU 

• 14. - 15.  10. Podzimní oddílová akce  

• 26. 11.   Múzička ČS KP 
 

Vize pro rok 2017 
Celá naše generace starších děti je již v mládežnickém věku, případně se mu velmi 
kvapně blíží. Považujeme proto za důležité alespoň v některých z nich vzbuzovat 
zájem o práci v oddíle v roli rádců a pomocných vedoucích na našich táborech a 
vychovávat si v nich tak své přirozené nástupce.  
Vzhledem zmiňované přirozené generační výměně, která v našem oddíle v 
současnosti probíhá, považujeme za prioritní práci s nejmenšími dětmi v oddíle ve 
snaze je (i jejich rodiče) nadchnout pro aktivity Pathfinderu.  



Rádi bychom i nadále rozvíjeli myšlenku, že správní Pathfindeři by neměli žít jen sami 
pro sebe, ale měli by umět si všímat i potřeb lidí ve svém okolí a rozdávat kolem sebe 
radost. Možností je jistě celá řada. Počínaje aktivním zapojováním se do programu 
bohoslužeb, přes návštěvu u některých našich seniorů ve sboru, spolupráci s Archou 
pomoci či Nadací Adra a konce případně organizací návštěvy některého 
zdravotnického či sociálního zařízení v blízkém okolí.   

 

Závěr 
Jsme vděční Bohu za všechny vedoucí a další pomocníky, díky kterým můžou všechny 
aktivity našeho oddílu probíhat. Jde o hodiny dobrovolnické práce rádců, vůdců, 
kuchařů, zásobovačů, zdravotníků a dalších osob, které se zapojují do naší činnosti. 
Moc rádi bychom jim touto cestou poděkovali za jejich dosavadní i budoucí činnost. 
Stejně tak chceme poděkovat Sboru CASD Praha - Smíchov za dlouhodobou finanční 
i materiální podporu naší činnosti. Bez této pomoci by byla naše práce o dost 
složitější. 

Za vedení oddílu Honza Bezděkovský a Jakub Fraj 
 

 

MLÁDEŽ 
 

SMÍCHOVSKÁ MLÁDEŽ 
 
V roce 2016 jsme společně podnikli několik významných činností. Již tradičně 
proběhla akce Anděl, při jejíchž přípravách mládež jednou za rok ožije více, než kdy 
jindy, a která je příležitostí k pravidelným a důkladným nácvikům zpěvu. Zpěv je 
nedílnou součástí mládeže, a to nejen kvůli akci Anděl, ale i při občasném zapojení 
do sobotních bohoslužeb. Dále jsme společně prožili modlitební týden mládeže, kdy 
jsme se scházeli vždy u někoho doma a studovali jsme Bibli. O letních prázdninách 
jsme podnikli krátkou mládežnickou dovolenou na Sázavě, kde jsme měli možnost se 
lépe poznat a přemýšlet nad Božím slovem. Podařilo se nám také zorganizovat 
odpolední bohoslužbu a doufáme, že tato myšlenka společného „prodloužení 
sobotních chvil“ nezapadne a budeme schopni i nadále vytvářet činnost na podporu 
chodu sboru. 
  
V rámci běžného života mládeže se pravidelně scházíme v pátek večer, kdy 
studujeme Boží slovo a tvoříme pevné jádro mládeže. Zavedli jsme nepravidelné 
společné sobotní obědy, abychom společně mohli trávit více času pohromadě v 
modlitebně. Snažíme se také různými způsoby sblížit se zbytkem sboru a zapojovat 
se do běhu sobotních bohoslužeb. Situace nás mladých lidí dneska není jednoduchá, 
žijeme uspěchaně a často je nám zatěžko se sjíždět z větších vzdáleností a aktivně se 
zapojovat do aktivit v mládeži i ve sboru, proto potřebujeme vaše modlitby a 
pochopení. 
 



Snažíme se vytvářet prostředí jak pro nás, tak pro nově příchozí nebo hledající mladé 
lidi, ve kterém můžeme zažít nejenom příjemné chvíle plné aktivit, her a společných 
diskuzí, ale především chvíle společně strávené s Bohem a při studiu Bible. 
Děkujeme za vaši podporu a za vaše modlitby.  

 
Za smíchovskou mládež, 

Tomáš Ondráček 
           

„K1“ 
 

K1 – ZPRÁVA ZA ROK 2016 
 
Rok 2016 jsme zahájili dvěma badmintonovými večery na Zbraslavi. Koncem února 
jsme společně vyrazili do zimních hor. Užili jsme si sněhu do sytosti v Zásadě na 
Jablonecku; stihli jsme sáňkovat, lyžovat či snowboardovat a poslední den jsme 
strávili výletem na běžkách v Jizerských horách. Domů jsme se vraceli vyčerpaní, ale 
velmi spokojení. ☺ Určitě jsme utužili dobré vztahy a přátelství. V průběhu jara jsme 
se několikrát sešli na schůzce ve sboru na Smíchově, po které jsme při pěkném počasí 
vyrazili na procházku do zelených částí Prahy.  
 
V červnu jsme byli svědky nejkrásnější události v životě dvou našich členů, svatby 
Jany Nowakové a Petra Poldaufa. Byla to nádherná událost, avšak přišli jsme tím o 
dva naše členy; novomanželé se hned po svatbě přestěhovali do Švýcarska. Další dva 
skvělí členové nás opustili v září; Michal a Lenka Lukáčovi se přestěhovali za prací do 
Kalifornie. Myslíme na ně a přejeme jim hodně štěstí v Americe i ve Švýcarsku. 
  



 
 
Na podzim jsme se věnovali opět sportovním aktivitám, zaskákali jsme si v Jump 
Parku v Malešicích, vyrazili jsme na bowling na Střížkov. Sešli jsme se také v rámci 
modlitebního týdne jeden listopadový večer u Heczků na modlitební chvíli. V prosinci 
jsme podpořili Klub zdraví účastí na badmintonovém turnaji všech věkových 
kategorií.  
 
Po celý rok jsme se aktivně zapojovali do dění sboru, sobotní školy, sborového zpěvu 
i péče o seniory a osamělé lidi. V roce 2017 bychom chtěli opět společně vyrazit na 
víkend do hor a přemýšlíme i o výletě do polského Krakova. Chtěli bychom také 
duchovně růst a být co možná největší oporou Smíchovského sboru.  
 

Jan Slavíček 
 

KŘESŤANSKÝ DOMOV – KD1, KD2, KD+  
 

KD  – ZPRÁVY ZA ROK 2016  
  

KD1 - rodiny s dětmi 
Bratři a sestry, v květnu 2016 jsme byli zvoleni do funkce vedoucích KD pro rodiny s 
dětmi. O prázdninách jsme formou dotazníku zjišťovali názory rodin a případné 
návrhy na společné akce. 
 

Z akcí se podařilo zrealizovat velké setkání na zahradě u Čamborů s procházkou a s 
táborákem a výlet parní vlakem do muzea ČD v Lužné u Rakovníka, kde na děti čekala 
malá soutěž a spousta železničářské historie. 
 



Každý první pátek v měsíci pořádáme společné zahájení soboty, vždy od 17:30hod ve 
sboru na Smíchově. 
 

Pro rok 2017 plánujeme více akcí (hory, voda, vycházky Prahou apod.) a určitě 
budeme pokračovat ve společném zahajování sobot. 
S přáním požehnaných dnů                             

 Mariana a Jaroslav Skálovi 

KD2 
V roce 2016 jsme zase prožili mnoho krásných duchovních chvil s naším Pánem 
Ježíšem Kristem. A stejně jako každý rok probíhalo začátkem roku modlitební setkání 
10 dnů modliteb. Scházeli jsme se celkem pravidelně ke společným modlitbám a 
probírali jsme dle dispozic GK CASD po jednotlivých dnech, aby Duch přinesl oživení, 
obnovení nadšení života s Bohem a uzdravování vztahů. Téma našich modliteb bylo: 
Zůstávat v Kristu- mít plnost života. 
Od 6. 2. probíhal v naší církvi modlitební týden oddělení křesťanského domova. 
Prožili jsme jej jak je zvykem v naší církvi u přednášek pro rodiny s dětmi a ještě jsme 
se inspirovali některými myšlenkami publikovanými na www.tydenmanzelstvi.cz. 
 

V měsíci dubnu jsme se jako KD setkali na jarní procházce Vlašimským parkem, kde 
děti si sebou vzali koloběžky a mohli jsme se projet na místním koňském povozu.  
Následně jsme se scházeli na sobotních bohoslužbách a díky velmi bohatému 
sborovému programu a především i v případě některých naších osobních záležitostí 
jsme museli další setkání oželet. 
  
S potěšením jsme si ale rádi připomněli verše 103 Žalmu: 
Dobrořeč duše má Hospodinu a nezapomínej se na všechna dobrodiní jeho. 
Kterýž nasycuje dobrými věcmi ústa tvá, takže se obnovuje jako orlice mladost tvá.  
A tak nechť nás Boží požehnání a Duch svatý provází na našich cestách v roce 2017. 
     

Petra a Jiří Kapounkovi 
 

KD+  
Ohlížíme se za rokem 2016 a jako příznivci KD+ v tiché úctě myslíme nejenom na 
všechny z našich řad, kteří prožili těžké životní úděly, ale i na ty, kteří již naše řady 
opustili. 
 

Jako křesťané si jsme vědomi, že tajemství štěstí a pokojného života nespočívá v tom, 
že odpočítáváme roky, ale přijatá Boží požehnání. Proto při pohledu do minulosti 
musíme vyznat s Davidem: „Požehnaný Pán! Denně nás obtěžkává svým 
požehnáním, denně je naší záchranou.“ (Ž 68,20) 
 

A tak se držme této zkušenosti. Ať přinese budoucnost cokoli, „hledejme své blaho 
jenom v Hospodinu a on nad pomyšlení naše prosby naplní.“ (Ž 37,4) Pro budoucnost 
nezapomeňme, že žijeme ve zvláštní době a Bůh nám neslibuje klidný let, ale zajistil 
pro nás bezpečné přistání. 

       Mája Drejnarová 
 

http://www.tydenmanzelstvi.cz/


INTERNETOVÉ AKTIVITY SBORU 
 

JIŽ 14 LET JSME ONLINE 

 
Zdá se to téměř neuvěřitelné, ale je 
tomu již 14 let, co poprvé kázání z našeho sboru znělo internetem do celého 
digitálního světa. Jsme vděčni, že můžeme tuto službu veřejnosti poskytovat a že se 
stala nedílnou součástí naší sborové rodiny. V roce 2016 jsme se s obslužnou 
technikou pro přímé přenosy, po letech strávených přímo v sále modlitebny, 
přestěhovali do nové místnosti, kterou nám pro tyto účely poskytlo České sdružení 
naší církve. Za to mu patří velký dík. 
 
Máme nyní tak možnost nerušeně a ne v tak stísněných prostorách ovlivňovat už 
nejen obrazový výstup, ale také sami vymíchávat výsledný zvuk. Jsme rovněž vděčni 
naším divákům, kteří nám několika desítkami tisíc korun sponzorských darů přispěli 
k rozšíření a doplnění technického zařízení. Děkuji také všem dobrovolníkům, kteří 
každý týden věnují svůj čas a energii, aby obsluhovali kamery, střih, zvuk a 
internetové stránky. 
 
Je naším přáním, aby služba online bohoslužeb další roky nesla do éteru jen čisté Boží 
poselství oproštěné o naše lidské myšlenky a představy. Aby tak mohlo ještě hodně 
lidí zaměřit svůj pohled na osobní vztah s Kristem a neposuzovalo víru v Boha a 
křesťanství jen podle kvality písní, výmluvnosti slova nebo výsledného obrazu.  

 
Za tým dobrovolníků  

Martin Havlíček a Jan Kubík ml. 



ADRA 
 

ODDĚLENÍ ADRA  
 

Benefiční akce a aktivity na podporu projektů Obecně 
prospěšné společnosti ADRA a Nadace ADRA 
Akce mládeže ANDĚL 16 
19. března se v Praze uskutečnil osmý ročník akce ANDĚL, jehož 
se zúčastnilo na tři sta mladých lidí. Organizátoři se rozhodli, že součástí zajímavého 
programu bude jako každoročně charitativní sbírka, konkrétně pro handicapovanou 
3letou holčičku Elinku Dvořáčkovou, jíž Nadace ADRA dlouhodobě pomáhá hradit 
zdravotní pomůcky a léčbu. Výtěžek předčil všechna očekávání – mladí lidé darovali 
26 407 Kč a 2,87 €, a to jak formou sbírky, tak příspěvky do pokladničky. 
 

Výročí oddílu Penguins klubu Pathfinder 
Oddíl Penguins z klubu Pathfinder v sobotu 23. dubna oslavil 20 let svého fungování. 
Součástí vzpomínkové akce byla i benefiční sbírka na pomoc Kristýnce Heráňové. Pro 
4letou holčičku trpící těžkým autismem a kombinovaným postižením se podařilo pod 
záštitou Nadace ADRA vybrat na léčebnou ABA terapii 9 285 Kč.  
 

Koncert Smíchovského pěveckého sboru a jeho hostů 
14. května se konalo skvělé benefiční vystoupení, na kterém vystoupil Smíchovský 
pěvecký sbor a jeho hosté na pomoc 8leté Jasmínce Tomkové, jež si nese těžké 
celoživotní následky po nezaviněné autonehodě. V příjemné a radostné atmosféře 
koncertu se díky ochotě a obětavosti všech přítomných vybralo 17 937 Kč, které byly 
Nadací ADRA odeslány na uhrazení doplatku zvedacího koupelnového systému. 
 

ADRA běh 
2. října se v Praze 6 Na Ladronce uskutečnil 3. ročník charitativního běhu ve prospěch 
ADRA, o. p. s. na pomoc při humanitárních katastrofách. Běhu se zúčastnili i zástupci 
našeho sboru, a poplatkem za startovné tak podpořili aktivity ADRA. Do týmu 
dobrovolníků pomáhajících organizovat tuto akci patřili i mladí lidé z našeho sboru. 
 

Cena Michala Velíška 
I v roce 2016 se v listopadu při slavnostním předání Ceny Michala Velíška v 
reprezentativních prostorách Primátorské rezidence pořádanou Nadací ADRA 
opakovaně ujal bez nároku na odměnu jako dobrovolník role fotografa Jan Kubík ml.  
 

Modlitba za Adru 
14. května se náš sbor zapojil do projektu „Modlitba za Adru“. V rámci celosvětové 
sbírky pro Adru jsme si slovy, vyprávěním příběhu pro děti i promítnutím videospotu 
připomněli činnost ADRA v České republice a podpořili ji částkou 15 292 Kč. 
 

Jménem sboru Vám všem velmi děkuji za Vaši ochotu, obětavé srdce a štědrost, moc 
si toho vážíme! 

          Mirka Žaludová 



BANGLAKIDS A NÁŠ SBOR 
 

PODPORA VZDĚLÁVÁNÍ BANGLADÉŠSKÉHO CHLAPCE V RÁMCI 
PROJEKTU ADRA, O. P. S. – BANGLAKIDS 
 
V roce 2016 zaslal náš sbor na podporu 15letého chlapce jménem Marma 
Mongthoising 9 000 Kč, tj. 750 Kč měsíčně. Díky tomuto finančnímu příspěvku může 
Marma bydlet v internátní škole Hilltracts, navštěvovat již 8. třídu a má hrazeno 
nejen studium, ubytování, školní pomůcky, ale dostává i třikrát denně výživné teplé 
jídlo, základní lékařskou péči, jednou ročně školní uniformu, oblečení, boty, 
hygienické potřeby aj. Je výborným žákem, což dokazuje vysvědčení, které nám 
ADRA zaslala. Jednou by se chtěl Marma stát lékařem a pomáhat chudým a 
nemocným. Ve škole se mu líbí, protože učitelé jsou podle něj přátelští a prostředí je 
moc hezké. Jeho oblíbeným školním předmětem je angličtina. 
 
Jeho otec zemřel, matka pracuje jako pomocná dělnice a 
bydlí v bambusovém domku se slaměnou střechou.  
 

Mirka Žaludová 

Wikipedie - BanglaKids - Dalším příkladem projektu roz-
vojové pomoci Adry je BanglaKids, zaměřený na pod-
poru bangladéšských dětí. 

Program umožňuje adresnou podporu vzdělávání dětí na 
vesnických a internátních školách. Zároveň se snaží řešit i 
problematiku vzdělávání dětí v chudinských slumech v 
Dháce. Od roku 1999 ADRA podpořila 3 070 dětí v rámci 
adresného dárcovství a více než 1000 dětí v rámci podpory 
7 slumových škol.      

                                                                     Mirka Žaludová 
 

KLUB ZDRAVÍ 
 

KLUB ZDRAVÍ PRAHA SMÍCHOV 
 v roce 2016 
 
Také v roce 2016 pokračovala činnost klubu 
zdraví pravidelnými schůzkami první sobotu v měsíci (kromě letních měsíců) v 
učebně sboru.  
 

• 2.1. Pět tajemství úspěšného života (Luděk Bouška), 

• 6.2. Rovnováha – nástroj proti gravitaci (Mariana Stehlíková), 

• 5.3. Lymfatický systém (Hana Váchová), 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Banglad%C3%A9%C5%A1
https://cs.wikipedia.org/wiki/Slum


• 5.4. Vliv myšlení na naše zdraví (Jarmila Králová), 

• 3.5. Slunce – léčí i ubližuje (Libuše Malá), 

• 4.6. Bylinky na jarní zahrádce (Anna Boušková),  

• 3.9. Zrychlení metabolismu (Luděk Bouška), 

• 7-9.10. Víkend Zdraví (Škrlovi, Bouškovi),  

• 1.11. Partnerské vztahy (Jeroným Klimeš), 

• 1.12. Sedm Principů jak udržet náš pohybový systém (Iva Hlouchová). 
 
Setkání se konala většinou v učebně sboru a účastnilo se jich v průměru asi 30-40 lidí. 
Velký ohlas měl víkend zdraví v říjnu, který se konal v krásném prostředí našeho 
teologického semináře.  
Jsme rádi, že jsme si mohli dovolit pozvat i některé osobnosti mimo naši církev.  
Pravidelně také inzerujeme naše aktivity na nástěnce uvnitř sboru, venku u zastávky 
autobusu a také na webu www.zivotazdravi.cz.  Jsme rádi, že na naše kluby 
pravidelně chodí i několik lidí mimo náš sbor, když se o přednášce dozvědí třeba z 
venkovní nástěnky. 
 
V roce 2017 budeme pokračovat v pravidelných setkáváních, hosty budou Barbora 
Pánková, Petra Stehlíková, Jana Krynská, Martin Voleský, Samuel Dolejš a další. 

 
Zapsal Luděk Bouška 

 

T. O. M. 

 

ZPRÁVA TOMU ZA ROK 2016/2017 
TURISTICKÝ ODDÍL MALVAZINKY 
 
Sestry, bratři, přátelé  TOMu začnu hned suchou statistikou. 

 
Letošního, již desátého ročníku, se zúčastnilo 
v 10 výletech - 168  „ turistů“  a  nachodili  1.732 km. 
 
Všichni se vrátili do svých příbytků, mnohdy značně unaveni, ale díky Bohu, ve zdraví 
a radosti z přírody, s pocitem, že udělali něco pro své zdraví. 
 
Děkuji všem, kteří se na přípravě výletů podíleli.  Odhalili pro mnohé z nás nové krásy 
přírody, nové zážitky, nová poznání. Jsem rád, že se na výletech podílí stále více 
ochotných bratří a sester. Každý má příležitost nás pozvat do míst, která má rád a chce 
také nás s nimi  seznámit. 
 
Dík patří také Járovi Bartošovi za technické zpracování a vedení stránek TOMu.  
 Největší poděkování patří Bohu, že nás po celý rok provázel na těchto výletech. 
 



Věřím a na modlitbách o to prosím, aby nás provázel a ochraňoval také v letošním 
roce.  

 
VÝLETY TOMU V ROCE 2016 
 
17.1.  Do Prokopského údolí 

21.2.    Okolo lípy 

20.3.    Dalejským údolím 

17.4.   Lehkost křídel motýlích, Fata Morgana 

15.5.    Průhonice - botanická zahrada 

19.6.    Kochací - vyhlídková 

18.9.    Poděbrady a okolí 

16.10.   Na Olymp Brd 

20.11.   Podél Botiče do Hostivaře 

18.12.    Hostivické rybníky 

 

Fotogalerie a další informace naleznete na http://tom-turisticky-oddil.webnode.cz/ 

 
Scházíme se vždy třetí neděli v měsíci. V červenci a srpnu – prázdniny.  
Kromě soustředění v červenci.  

http://tom-turisticky-oddil.webnode.cz/


TERMÍNOVÁ LISTINA VÝLETŮ V ROCE 2017 

 

Leden 15.1.             Červenec  ? 
Únor     19.2.             Srpen        prázdniny   
Březen    19.3.              Září           17.9. 
Duben     16.4.              Říjen         16.10. 
Květen  21.5.              Listopad   19.11. 
Červen  18.6.              Prosinec   17.12. 

 
Radek Zelenka 

 

ODDĚLENÍ KOMUNIKACE 
 

ODDĚLENÍ KOMUNIKACE 
 
Webové stránky našeho sboru www.casdsmichov.cz jsou pravidelně aktualizovány a 
lze na nich získat informace o akcích pořádaných v našem sboru, Klubem zdraví, 
turistickým oddílem TOM, a dalšími odděleními. 
 
Návštěvnost webu našeho sboru je největší zejména v pátek a sobotu, kdy se 
pohybuje okolo 300 – 350 přístupů z unikátních adres za den. V ostatní dny je 
návštěvnost zhruba 200 unikátních přístupů každý den. 
 
Celkem spravujeme 3 domény:  
casdsmichov.cz, archapomoci.eu a bohosluzbyonline.cz.  
 

František Nohejl 

http://www.casdsmichov.cz/
http://casdsmichov.cz/
http://archapomoci.eu/
http://bohosluzbyonline.cz/


SLUŽBA ŽEN 
 

ODDĚLENÍ SLUŽBY ŽEN  

 
bylo jako součást smíchovského sboru CASD ustaveno na podzim 
roku 2016. Oddělení se zaměřuje na: 
 

• akce pro ženy – členky sboru 

• aktivity směřující od žen k ostatním členům sboru 

• spolupráci s oddělením Služby žen při Českém sdružení CASD  
a Česko-slovenské unii (společné akce) 

• neformální pomoc - „ženy ženám“. 
 

Akce pro ženy  
probíhaly ve smíchovském sboru již před ustavením oddělení Služby žen. Jednou či 
dvakrát ročně jsme se sešly u některé sestry doma, probíraly různá témata (duchovní 
zamyšlení, vzpomínka na konferenci, křest, apod.), někdy jsme tvořily malé dárky. 
Tato setkání bychom rády pořádaly i v roce 2017. 
 
Smíchovské ženy se zapojily do vaření sobotních polévek pro seniory a potřebné. Je 
to aktivita dlouhodobá, pokračuje díky ochotě žen (i mužů) již třetím rokem.  
 
Ve spolupráci s oddělením Služby žen při Českém sdružení CASD se zapojujeme do 
přípravy Soboty pro ženy a Konference žen. V roce 2016 se Sobota pro ženy 
uskutečnila v našem sboru, téma O odpočinku zaujalo cca 80 účastnic. V programu 
byla dopolední bohoslužba s kázáním s. Lenky Lukáčové na téma odpočinku a 
odpolední část s přednáškou a workshopy (židovské tance, papírové tvoření, cvičení 
pro ženy).  
 
Letošní Sobota pro ženy se chystá v Poděbradech na 13. 5. 2017. 
 
Konference žen, v pořadí 2. konference Českého sdružení CASD, se v roce 2016 
konala v Koutech u Ledče nad Sázavou. Víkendového programu se zúčastnilo přes 
100 žen. Program se podle ohlasu líbil, zaujala hlavní mluvčí Hana Pinknerová svými 
přednáškami i netradiční sobotní bohoslužba. Ženy si mohly dostatečně popovídat, 
zaplavat v hotelovém bazénu, dopřát si masáže a na workshopech si vyzkoušet 
tvořivé techniky, umění sebeobrany a další aktivity. Třetí konference žen se chystá 
na 20. – 22. říjen 2017.  
 
Oddělení Služby žen hledá i další možnosti zapojení do sborového života a podporuje 
aktivity ostatních oddělení (například sborový výlet, společný zpěv). 
 

Za oddělení Služby žen Jitka Michalcová 
 



ARCHA POMOCI PRAHA 
 

ARCHA POMOCI PRAHA 
   

Archa pomoci Praha, pomocná organizace našeho sboru, 
poskytovala již druhým rokem sociální pomoc seniorům a 
osobám se zdravotním postižením. Věnovala se sestrám a 
bratrům z našich sborů (Smíchov, Strašnice, Vinohrady, Bethany), rodinným 
příslušníkům našich členů i lidem z Prahy 5 či jiných městských částí. 

 
Během roku jsme poskytli pomoc 40 klientům, z toho 10 z nich jsme provázeli již 
druhým rokem. Zvláště senioři, kterým jsme pomáhali opakovaně, oceňovali, že se 
na nás mohli obracet kdykoli v průběhu celého roku.  
Navázali jsme spolupráci s Úřadem městské části Praha 5, čímž se naše pomoc 
dostala k ještě širšímu spektru osob i mimo církev.  
Činnost Archy pomoci Praha zahrnovala:  praktickou pomoc a sociální poradenství,  
dobrovolnickou činnost a volnočasové aktivity pro seniory a osoby se zdravotním 
postižením. 
 

Praktická pomoc a sociální poradenství  
 

Pro seniory nebo zdravotně postižené osoby jsme vyřizovali potřebné záležitosti, 
zastupovali je na úřadech, jednali s různými organizacemi, doprovázeli je, vyplňovali 
formuláře a žádosti o sociální dávky, zajišťovali sociálně-zdravotní služby, nebo jsme 
jim poskytovali sociální poradenství. Jednalo se např. o zajištění sociálních služeb, 
kompenzačních pomůcek, domácí ošetřovatelské péče, pečovatelské služby, 
denního stacionáře, dopravy pro seniory atd. Složité otázky jsme konzultovali 
s odborníky z dané oblasti a také jsme seniorům poskytovali emocionální podporu. 
Podařilo se nám zajistit též trvalé bydlení pro seniory v moderním sociálním zařízení. 

 

 
Dobrovolnická činnost 
 

Na základě prvotních zkušeností s dobrovolnictvím jsme během r. 2016 připravili 
dobrovolnický program. Absolvovali jsme odborný kurz, stáže v dobrovolnických 



centrech a připravili vlastní školení dobrovolníků. Ti následně navštěvovali seniory a 
osoby se zdravotním postižením v jejich domácnostech. Klienti velmi oceňovali 
přítomnost dobrovolníků, povídání s nimi, společné procházky aj  
                      

Volnočasové aktivity pro seniory a osoby se zdravotním postižením 
 

 
V červnu a říjnu 2016 se uskutečnily výlety seniorů – návštěva Muzea městské 
hromadné dopravy s projížďkou historickou tramvají a návštěva zámku v Roztokách 
u Prahy. Výlety byly příležitostí k setkání seniorů, poznání nových lidí či prohloubení 
jejich přátelství. Výletů se účastnili senioři z našeho i dalších sborů a taktéž mimo 
naše církevní společenství. 
 
Senioři i osoby se zdravotním postižením dostávali všestrannou pomoc bezplatně. 
Byla zajišťována prostřednictvím odborně vzdělaných pracovníků a také 
dobrovolníků. Provoz naší pomocné organizace sboru byl možný díky podpoře 
Českého sdružení z církevních restitucí, z daru našeho sboru, od dalších dárců a z 
výtěžku Adventního koncertu na podporu Archy pomoci Praha. Díky tomu mohla být 
pomoc seniorům i osobám se zdravotním postižením poskytována během celého 
roku.  
 

Přehled příjmů a výdajů  
 
Výdaje 
Provozní náklady (cestovní náklady, telefony, kancelářské potřeby, školení a kurzy, 
účetnické služby a další); osobní náklady (mzdové náklady pro tři pracovníky – na 
DPP, DPČ a odvody na sociální a zdravotní pojištění; pojištění dobrovolníků). 
Celkem: 169.707,- Kč 
 
Příjmy 
Grant Českého sdružení CASD 101.100,- Kč, sbor Praha-Smíchov 10.000,- Kč, ostatní 
dary 42.297,- Kč a výtěžek z adventního koncertu na podporu Archy pomoci Praha 
(vč. darů došlých na bankovní účet) 29.806,- Kč. 
 
Celkem: 182.203,- Kč 



Finanční prostředky na činnost Archy pomoci Praha bylo nutné shánět z více zdrojů, 
vč. žádostí o různé dotace a granty.  
Rádi bychom vyjádřili poděkování všem dárcům, kteří se na financování činnosti 
Archy pomoci Praha podíleli. Díky nim jsme mohli poskytovat službu v sociální 
oblasti, která přesahuje rámec možností diakonské péče, pomoc kazatelů a rodin 
nebo blízkých osob seniorů. 
 
Velké poděkování patří také všem dobrovolníkům, kteří se zapojili do činnosti Archy 
pomoci Praha a taktéž členům správní rady z našeho sboru, kteří dohlíží na její chod 
a směřování. 
 
Děkujeme za řadu zkušeností a také Boží přiznání pro celou činnost Archy pomoci 
Praha a za požehnání pro ni i seniory či osoby se zdravotním postižením, se kterými 
jsme řešili jejich záležitosti. 

Jana Bláhová 
koordinátorka Archy pomoci Praha - www.archapomoci.eu  

 

VÝBOR SBORU 
 
VOLEBNÍ OBDOBÍ 2016-2018 
 

Cepl Josef   kazatel 
Bartoš Jaroslav   1. starší sboru 
Bezděkovský Petr  starší sboru 
Havlíček Josef   starší sboru 
Müller Milan   starší sboru 
Heczko Robert   vedoucí sboru 
Žižková Johana   tajemník sboru 
Voleská Jana   pokladník sboru  
Zelenka Radek  první diakon 
Bezděkovský Jan   vedoucí klubu Pathfinder 
Bláha Pavel   vedoucí odd. evangelizace  
Kubík Jan st.   vedoucí sobotní školy 
Ondráček Tomáš   vedoucí mládeže 

 
V roce 2018 se uskuteční sborové volby 

Jaroslav Bartoš starší sboru 
 

ROZDĚLENÍ ODPOVĚDNOSTI (PATRONACE) STARŠÍCH A VEDOUCÍHO 
SBORU ZA OBLASTI A ODDĚLENÍ V OBDOBÍ 2016-2018 
 
Koncept - odpovědnost přenášet informace a jednat s vedoucími mají, tam kde 
vedoucí oddělení není ve Výboru sboru, starší a vedoucí sboru: 
Jaroslav Bartoš, Petr Bezděkovský, Josef Havlíček, Róbert Heczko, Milan Müller 

http://www.archapomoci.eu/


Evangelizace Pavel Bláha 
Diakonie Radomír Zelenka 
SŠ Jan Kubík st.  
DSŠ Petr Bezděkovský 
Mládež Tomáš Ondráček 
K1 Jaroslav Bartoš 
KD1 Petr Bezděkovský 
KD2 Josef Havlíček 
KD+ Jaroslav Bartoš 
KP Jan Bezděkovský 
ADRA Josef Havlíček 
BanglaKids Jaroslav Bartoš 
Online přenos Petr Bezděkovský 
 

APP    Jaroslav Bartoš, 
 Milan Müller 
Služba žen Milan Müller  
KZ Josef Havlíček 
TOM Radomír Zelenka 
Hudba a zpěv Milan Müller  
Texty Jaroslav Bartoš 
Internet Petr Bezděkovský 
Sborový řád Milan Müller  
Plán činnosti Robert Heczko 
VP Jaroslav Bartoš,  
 Milan Müller 
Služby** Robert Heczko 

** diakon sálu, diakon kuchyně, promítání písní, ozvučení atp… 
 Milan Müller starší sboru 

 

PLÁN ČINNOSTI SBORU 2017 
 

2017 

Datum   Oddělení Program  

7.1. dopl. so Sbor   

7.1. odpl. so Sbor Novoroční bohoslužba (14:00) 

11.1. st VS Jednání Výboru sboru (18:30) 

11.-21.1. čt-so Sbor, ČSU 10 dní modliteb 

13.-14.1. pá-ne Mládež, ČS VytaxCORE - motivačně vzděl. program mládeže 

14.1. dopl. so Sbor   

14.1. odpl. so     

15.1. ne TOM Výlet TOMů 

15.1. ne ČS setkání pokladniků sborů, Praha 

21.1. dopl. so Sbor   

27.-29.1. pá-ne KD, ČS Kudykam po rozvodu 

27.-29.1. pá-ne Mládež, ČS VytaxIS - motivačně vzděl. program mládeže 

28.1. dopl. so Sbor   

28.1. odpl. so Sborový zpěv Cvičení sborového zpěvu (13:00 - 15:30) 

28.1. ne KZ Běh J. Krále 

4.2. dopl. so Sbor   

4.2. odpl. so KZ Klub zdraví (14:00) 

8.2. st VS Jednání Výboru sboru (18:30) 



10.12.2. pá-so Mládež, ČS Valentýn pro zamilované i single 

11.2. dopl. so Sbor   

11.2. odpl. so Evangelizace Příběhy, které neskončily v šuplíku 

18.2. dopl. so Sbor   

19.2. ne TOM Výlet TOMů 

25.2. dopl. so Sbor   

25.2. odpl. so Sborový zpěv Cvičení sborového zpěvu (13:00 - 15:30) 

3.-5.3. pá-ne Mládež, ČS INRI studijní víkend Marek 

4.3.dopl. so Sbor   

4.3. odpl. so KZ Klub zdraví (14:00) 

8.3. st VS Jednání Výboru sboru (18:30) 

11.3. dopl. so Sbor   

11.3. odpl. so     

12.3. ne Pathfinder,ČS Sněm KP Brno 

18.3. dopl. so Mládež,ČS ANDĚL Praha 

18.3. odpl. so Mládež,ČS ANDĚL Praha 

19.3. ne TOM Výlet TOMů 

18.-25.3. so-so Mládež,ČS Modlitební týden mládeže 

24.-26.3. pá-ne Pathfinder,ČS Vůdcovský kurz I 

25.3. dopl. so Sbor Večeře Páně 

25.3. odpl. so Sbor Úvod do 2.čvrtletí Sobotní školy (14:00) 

31.-2.4. pá-ne KD,ČS Jarní manželský víkend 

31.-2.4. pá-ne Pathfinder,ČS 12 klíčů Praha 

1.4. dopl. so Sbor   

1.4. odpl. so KZ Klub zdraví (14:00) 

2.4. ne KZ Squash turnaj  

1.-2.4. so-ne Pathfinder Tajemství 12 klíčů, Praha 

7.-9.4. pá-ne MSS Konference žen 

7.-9.4. pá-ne Mládež,ČS INRI studijní víkend Marek 

8.4. so Diakonie,ČS 3. ročník bohoslužby pro neslyšící, Praha Strašnice 

8.4. dopl. so Sbor   

8.4. odpl. so     

12.4. st VS Jednání Výboru sboru (18:30) 

14.-16.4. pá-ne Pathfinder,ČS Vůdcovský kurz II 

15.4. dopl. so Sbor Velikonoční Večeře Páně 



16.4. ne TOM Výlet TOMů 

22.4. dopl. so Sbor, KD ČS Rodinná bohoslužba 

22.4. odpl. so Sbor, KD ČS Rodinná bohoslužba 

29.4. dopl. so Sbor   

29.4. odpl. so Sborový zpěv Cvičení sborového zpěvu (13:00 - 15:30) 

6.5. dopl. so Sbor   

6.5. odpl. so KZ Klub zdraví (14:00) 

10.5. st VS Jednání Výboru sboru (18:30) 

12.-14.5. pá-ne Pathfinder,ČS Robinzonáda 

13.5. so SŽ, ČS Den služby žen, Poděbrady 

13.5. dopl. so Sbor  

13.5. odpl. so     

19.-21.5. pá-ne Pathfinder, ČS Rádcovský speciál 

20.5. dopl. so Sbor, ČS  Modlitba za ADRA - sbírka 

20.5. odpl. so sbor, KD Muzikál dětí „Krajina obrů“- sbor Brno 

21.5. ne TOM Výlet TOMů 

26.-28.5. pá-ne Mládež, ČS VytaxIS - motivačně vzděl. program mládeže 

27.5. dopl. so Sbor   

27.5. odpl. so Sborový zpěv Cvičení sborového zpěvu (13:00 - 15:30) 

2.-4.6. pá-ne Sbor Sborový výlet - Pracov u Tábora 

3.6. dopl. so Sbor   

3.6. odpl. so     

4.6. ne MSS Teolog. konference (duch. výchova dětí),Ostrava 

9.-11.6. pá-ne Mládež, ČS DEMOvíkend Greskon 

9.6. pá Evangelizace Noc kostelů 

9.-11.6. pá-ne Pathfinder Předtáborová víkendová akce 

10.6. dopl. so Sbor   

10.6. odpl. so Sbor Koncert Smíchovského sboru 

14.6. st VS Jednání Výboru sboru (18:30) 

16.-19.6. pá-po Pathfinder,ČSU Vůdcovský speciál 

17.6. dopl. so Sbor Večeře Páně 

17.6. odpl. so Sbor Ukončení školního roku (14:00) 

18.6. ne TOM Výlet TOMů 

24.6. dopl. so Sbor   

24.6. odpl. so Sbor Úvod do 3.čvrtletí Sobotní školy (14:00) 



23.6.-2.7. pá-ne Pathfinder, ČS Vůdcovský kurz III 

1.7. dopl. so Sbor   

8.7. dopl. so Sbor   

9.-16.7. ne-ne KD, ČS Kongres křesťanského domova 

10.-16.7. po-ne MSS Biblický týden MS sdružení 

15.7. dopl. so Sbor   

22.7. dopl. so Sbor   

23.-30.7. ne-ne Pathfinder Tábor ZS KP Penguins 

23.-30.7. ne-ne KD, ČS  Manželská setkání, Beskydy 

25.7-6.8. út-ne Mládež, ČSU Divizní kongres mládeže Valencie 

29.7. dopl. so Sbor   

30.7-6.8. ne-ne ČS Biblický týden Českého sdružení  

1.-6.8. út-ne Mládež, ČSU Evropský kongres mládeže  

5.8. dopl. so Sbor   

6.-13.8. ne-ne Mládež, ČS Greskon - postkongres mládeže  

12.8. dopl. so Sbor   

12.8. odpl. so KD, ČS Pochod pro rodinu 

13.-20.8. ne-ne Mládež, ČSU INRI Bible- Kazatel 

19.8. dopl. so Sbor   

20.-27.8. ne-ne Pathfinder,ČSU Camporee KP 

26.8. dopl. so Sbor   

2.9. dopl. so Sbor, DSŠ Zahájení školního roku 

2.9. odpl. so KZ Klub zdraví (14:00) 

3.-10.9. ne-ne Mládež, ČS INRI - duchovní obnova Karolína 

9.9. dopl. so Sbor   

9.9. odpl. so     

13.9. st VS Jednání Výboru sboru (18:30) 

15.-17.9. pá-ne KD, ČS Chlapi sobě 

16.9. dopl. so Sbor   

17.9. ne TOM Výlet TOMů 

20.-24.9. st-ne Pathfinder,ČSU Masterguide EUD 

22.-24.9. pá-ne Mládež, ČS Země živitelka, Č. Budějovice 

23.9. dopl. so Sbor Večeře Páně 

23.9. odpl. so     

30.9. dopl. so Sbor   



30.9. odpl. so Sbor Úvod do 4.čvrtletí Sobotní školy (14:00) 

30.9. odpl. so Sborový zpěv Cvičení sborového zpěvu (13:00 - 15:30) 

6.-7.10. pá-so Mládež, MSS Mírák, Ostrava 

7.10. dopl. so Sbor, ČS Generace 50+  

7.10. odpl. so Sbor, ČS Generace 50+  

7.10. odpl. so KZ Klub zdraví (14:00) 

11.10. st VS Jednání Výboru sboru (18:30) 

13.-15.10. pá-ne Mládež, ČS Nevyměknem - pro chlapy 

14.10. dopl. so Sbor   

14.10. odpl. so     

16.10. ne TOM Výlet TOMů 

18.-22.10. st-ne Pathfinder,ČS Masterguide II. 

20.-22.10. pá-ne MSS Konference mužů 

20.-22.10. pá-ne Mládež, ČS VytaxPOST - motivačně vzděl. program mládeže 

20.-22.10. pá-ne Služba žen, ČS Konference žen ČS 

21.10. dopl. so Sbor   

21.10. odpl. so Evangelizace Příběhy, které neskončily v šuplíku 

27.-29.10. pá-ne Diakonie, ČS Výroční setkání diakonů 

27.-29.10 pá-ne Mládež, ČS INRI I. 

28.10. dopl. so sbor   

28.10. odpl. so Sborový zpěv Cvičení sborového zpěvu (13:00 - 15:30) 

28.10. so DSŠ, ČSU Unijní setkání učitelů DSŠ 

4.11. dopl. so Sbor   

4.11. odpl. so KZ Klub zdraví (14:00) 

4.11. odpl. so Evangelizace Příběhy, které neskončily v šuplíku 

4.-11.11. so-so Sbor Modlitební týden 

8.11. st VS Jednání Výboru sboru (18:30) 

11.XI so Pathfinder,ČS Múzička 

11.11. dopl. so Sbor   

11.11. odpl. so     

17.11. pá Pathfinder,ČS Stezka písmáků - finále 

18.11. dopl. so Sbor   

19.11. ne TOM Výlet TOMů 

24.-26.11. pá-ne KD, ČS Podzimní manželský víkend 

24.-26.11. pá-ne Mládež, ČS Víkend duchovní obnovy mládeže ČS 



25.11. dopl. so Sbor   

25.11. odpl. so Sborový zpěv Cvičení sborového zpěvu (13:00 - 15:30) 

26.XI ne Diakonie, ČS Služba lidem s postižením - seminář 

2.12. so Mládež, ČS Výroční setkání vedoucích mládeže ČS 

2.12. dopl. so Sbor   

2.12. odpl. so KZ Klub zdraví (14:00) 

8.-10.12. pá-ne Pathfinder,ČS Výroční setkání vedoucích ČS 

9.12. dopl. so Sbor   

9.12. odpl. so Sbor,Evangelizace Adventní koncert 

13.12. st VS Jednání Výboru sboru (18:30) 

16.12. dopl. so Sbor Večeře Páně 

17.12. ne TOM Výlet TOMů 

23.12. odpl. so Sbor   

24.12. ne Sbor Štědrovečerní bohoslužba (22:00)???? 

30.12. dopl. so Sbor   

30.12. odpl. so Sbor Úvod do 1.čvrtletí Sobotní školy (14:00) 

2018 

Program    Oddělení Program  

6.1. dopl. so Sbor   

6.1. odpl. so Sbor Novoroční bohoslužba (14:00) 

13.1. dopl. so Sbor   

13.1. odpl. so Sbor   

14.1. ne TOM Výlet TOMů 

11.-20.1. čt-so Sbor, ČSU 10 dní modliteb 

20.1. dopl. so Sbor  

20.1. odpl. so Sbor  
 

 
 
Pravidelně - jednou za týden: 
 
Schůzky mládeže: pátek  
Schůzka Klubu Pathfinderu: úterý  
Sborový zpěv: sobota od 12:30 hod  
Dětský zpěv: sobota od 12:00 hod  
Úvod do 2.čvrtletí Sobotní školy-14:00 hod  
Zahájení soboty s KD1: první pátek v měsíci od 17:30 hod 
Modlitební setkání, studium Písma s KD: každé úterý od 17:00 hod 
 



POZVÁNKY 
 
 

 
 



POZVÁNKY 
 

Sbor Praha Smíchov 
20.5.2017 v 18 hod 



POZVÁNKY 
 
 

 
 

 



POZVÁNKY 
 
 

 
 

 
 



POZVÁNKY 
 

Smíchovský Zpravodaj, informační týdeník vydává Sbor CASD Praha Smíchov 
Odpovědný redaktor Jaroslav Bartoš. Vychází každý týden v sobotu v nákladu 150 ks. Případné změny v programu jsou vyhrazeny. 

Uzávěrka příspěvků je čtvrtek.Redakce příspěvky neupravuje a otiskuje je v plném znění. Za tiskové chyby se omlouváme. 
Další informace naléznete na internetových stránkách sboru –www.malvazinky.zde.cz;  www.casd.cz/praha-smichov 

http://www.casd.cz/praha-smichov

