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INFORMACE O ČINNOSTI ODDĚLENÍ 
 

4Hospodin je vznešený nad všemi národy, jeho sláva klene se nad nebesy. 
5Kdo je jako náš Bůh, Hospodin, jenž trůní ve výši? 

Žalm 113,4-5 

NEZRADIT, NEUTÉCT, VYTRVAT. 
„Po šesti dnech vzal s sebou Ježíš Petra, Jakuba a jeho bratra Jana a vyvedl je na vysokou 
horu, kde byli sami. A byl proměněn před jejich očima; jeho tvář zářila jako slunce a jeho 
šat byl oslnivě bílý…….“ Mat 17/1,2 
 

Proměnění Pána Ježíše Krista byli účastni stejní tři apoštolové, kteří pak zanedlouho 
doprovázeli Ježíše do Getsemanské zahrady. Na hoře proměnění, tedy hoře Tábor, prožili 
absolutní euforii, nadšení, radost, žasli. V Getsemanské zahradě pak Petr, Jakub a Jan těžce 
snášeli svůj vlastní strach, úzkost, nejistotu a z toho všeho byli tak vyčerpaní, že usnuli, ne-
li omdleli. V prvním případě chtěli postavit stany, tak intenzivní, pozitivní prožitek by přece 
neměl nikdy skončit. Zanedlouho tentýž navrhovatel stanů, Petr, přísahá: „Ježíš Kristus? 
Neznám toho člověka.“ 
Když se člověk setká s Kristem, následuje ho a důvěřuje mu, čeká ho život plný zvratů, rizik, 
znepokojivých překvapení a nepředvídatelných událostí. Ježíš nám pro tento náš život a 
svět nezaslibuje neustálý pobyt na hoře proměnění, na hoře Tábor. Určitě s ním i v tomto 
roce a času našeho života radostný pobyt na hoře prožijeme, ale stejně tak budeme 
prožívat úzkost, pochybnosti a otázky po smyslu toho všeho, tedy pobyt V Getsemane. 
 

Oč jde? Nezradit, neutéct, prožít čas radosti s Kristem i období, kdy se nám může zdát, že 
nás Ježíš opustil, že jeho tvář není kdoví jak přitažlivá, jako tváře, které se snaží mu 
konkurovat. Vyznávejme: „Toho člověka, Ježíše, znám i na hoře Tábor i v zahradě utrpení.“ 
Pak můžeme očekávat, že se k nám Ježíš „přizná i před svým Otcem v nebesích.“ 

Josef Cepl, kazatel sboru 

MILÉ SESTRY, MILÍ BRATŘI, 
ráda bych se s vámi rozdělila o malé ohlédnutí za rokem 2017. V první řadě mi dovolte 
vyjádřit vděčnost Bohu za vás všechny, protože bez kohokoli z vás by byla smíchovská 
sborová rodina citelně chudší o důležitou součást. I pokud to tak třeba nevnímáte, jsem o 
tom naprosto přesvědčena. Každý z nás je unikátním Božím spolupracovníkem a partnerem 
a nikdo z jiných lidí nemůže nahradit na konkrétním místě s konkrétními vlastnostmi a v 
setkání s konkrétními lidmi Tvoje místo. Usilujme o vyšší dary, jak nás vybízí Písmo (1K 
12,31), s nimiž přichází jak zodpovědnost a práce, tak ale také nečekaně velká radost, úžas 
a pocit hlubokého naplnění. 
Do konce svého života budu vděčně vzpomínat na krásnou bohoslužbu, v rámci které jste 
mě přivítali jakožto druhou kazatelku do smíchovského (a také krčského a sedleckého) 
sboru. Sobota 9. září byla zvlášť požehnaná nejen pro mě, ale také pro mého muže a mé 
děti, stejně jako pro manželovy a mé rodiče. Děkuji vám. 
Ráda bych vám též poděkovala za vaši trpělivost, se kterou mě přijímáte s obdarováními, 
které mám a kterými se snažím maximálně sloužit a že svou nezištnou prací doplňujete to, 
co naopak mezi mými hřivnami chybí. Zvlášť děkuji svému kolegovi Josefu Ceplovi, starším 



sboru, členům Výboru sboru a vedoucím oddělení – vaše pracovitost, vytrvalost a 
zodpovědnost mi jsou inspirací. 
Jsem ráda, že s některými z vás jsem se loni mohla setkávat každý středeční podvečer nad 
stránkami biblických knih – konkrétně to byly Zjevení a Daniel a těším se, že od 14.2. spolu 
budeme otevírat Markovo evangelium. Je úžasné sledovat, jak každý z nás je schopen 
zachytit v mozaice Božího oslovení jiný střípek, a tak společně skládáme – snad i pomocí 
mých obrázkových prezentací a listů :-) - obraz Boží lásky k nám. 
Nemenším požehnáním byla a jsou setkání v rámci biblických hodin, která nemusí nutně 
probíhat jenom klasicky, ale díky technice i na dálku, jako tomu bylo u jedné z ktěnek, 
sestry Simone Hanrath, která se křtem v našem sboru stala členkou sboru v holandském 
Utrechtu. Také ona a její rodina jsou pro mě, ale i pro mnohé z vás, kteří jste se s nimi 
setkali, krásným Božím darem. 
Vděčná jsem také za naše vzájemná setkávání, ať už je to čtvrteční skupinka u Poldaufových 
(které prosím jako sbor nesme na modlitbách), rozhovory s mnohými z vás nebo pastorační 
návštěvy či setkání mládeže a s některými mládežníky ještě další rozhovory a sdílení nad 
často nesnadnými, ale důležitými tématy. 
 

Děkuji vám, že jste mne modlitebně i jinak podporovali také v mých dalších oblastech 
působení, ať je to výuka křesťanské výchovy na Elijáši, spolupráce na akcích oddělení Služby 
žen, ranní zamyšlení na Biblickém týdnu, členství ve správní radě a nově i výuka semináře 
na ATI nebo příprava videoúvodů do témat sobotní školy. Vnímám, že i těmito aktivitami 
můžu být oklikou prospěšná i našemu sboru. 
 

Modlím se za vás, modlete se prosím za mě. Jsem za vás vděčná a jsem tu pro vás. Pán vám 
žehnej. 

Vaše kazatelka Soňa Sílová 
 

PŘEHLED ČLENŮ SBORU 
 

POHYBY POČTU ČLENŮ NAŠEHO SBORU ZA ROK 2017 
Počet členů sboru na začátku roku: 271 
Počet členů sboru na konci roku: 268 
 

Pokřtění členové: 
Lenka Bejdáková, Robert Chiminec, Karel Kratochvíl 

Přijatí členové z jiného sboru:  
Natalija Balcarová  

Zesnulí členové:  
    Jarmila Pavelková, Bohumil Fitčák, Jaroslava Hujerová 
Členové převedení do jiných sborů:  

Lenka Lukáčová, Michal Lukáč  
Narozené děti: 

Kristýna Landová, Šárka Schovánková, Michaela Ceplová, 
Samuel Sórad, David Žalud 

Johana Oczková, tajemník sboru 



HOSPODAŘENÍ SBORU  
 

Za období 1.1. – 31.12.2017 
 

CELKEM 2017 Příjmy Výdaje 

 557 526 348 597 
   

Účel Příjmy Výdaje 

Desátky 1 964 160 1 964 160 

Misijní dary 117 711 117 711 

Dary 13 soboty 18 300 18 300 

Dary modlitební týden 2 000 2 000 

ADRA provoz 9 790 9 790 

ADRA projekty 49 800 49 800 

HopeTV 6 450 6 450 

CELKEM 2 168 211 2 168 211 

Pro potřeby sboru 

Účel Příjmy Výdaje 

Dary pro potřeby sboru 549 576 72 712 

Bang Baby – adopce na dálku 14 620 9 000 

www.bohosluzbyonline.cz 22 619 0 

Sociální fond při sboru UNIE 0 0 

Fond naléhavé pomoci* 7 950 0 / *zůstatek 2016 - 97 740 Kč 

CELKEM 557 526 100 549 

Čerpání rozpočtu  rok 2017 - oddělení sboru 

Účel Schválený Výdaje 

Nájemné sboru 150 000 150 000 

Potřeby sboru 71 500 72 712 

Klub Pathfinder (oddíl Penguins) 39 000 / 27 000 39 000 / 12 000 Kč dar 

Mládež 16 000 6 008 

Dětská sobotní škola 18 092 / 17 000 17 804 / 1 092 Kč rodiče knihy 

Archa Pomoci Praha 15 000 15 000 

Grant Jitka Michalcová 6 500 6 500 

Majetek - ozvučení 7 500 5 807 

Diakonie 6 500 10 222 

Evangelizace 25 400 / 19 000 16 544 / 6 400 Kč sbírka koncert 

Komunikace 4 000 0 

CELKEM 277 000 339 597 



Rozpočet na rok 2018 - oddělení sboru 

Účel Schválený Účel Schválený 

Nájemné sboru 233 000 Diakonie 10 000 

Potřeby sboru 68 000 Evangelizace 5 000 

Klub Pathfinder (oddíl Penguins) 20 000 Archa pomoci 14 000 

Mládež (mládež, Mladé KáDé) 10 000 Grant - vězeňská služba 5 000 

Dětská sobotní škola 15 000 Komunikace 3 000 

Majetek - ozvučení sboru 7 000 - - 

    390 000 

Poskytnutí dotace z ČS pro rok 2018:  
Evangelizace – možnost čerpání 3% z odevzdaných desátků při dodržení pravidel ČS CASD  

Zpracovala J. Voleská 
 

ODDĚLENÍ DIAKONIE 
 

DIAKONIE zpráva za rok 2017 
Diakon = služebník 

 
Nechci začínat smutnými správami...kdo odešel z našeho společenství a kam, přenechám 
na kazateli bratru Ceplovi. Ale i radostné události – noví příchozí – křtěnci, nové přírůstky 
do rodin naší církve. 
Na mě připadli ty radostné události, kdy jsem mohl za naše společenství, gratulovat 25 
sestrám a bratřím k významným životním výročím. Díky Bohu, že se můžeme společně těšit 
na příchod Pána Ježíše. 
 
Také letošní rok, dáli Pán, bude již 30 bratří a sester oslavovat a děkovat za Boží lásku.  
Zdání, že naše společenství stárne, věřím, že obnoví mladí. I v loňském roce přibyli 
novomanželé, kteří svůj slib naplnili v našem sboru. 
Diakonie – služebnost je nedílnou potřebou naší církve. 
Pro potřeby sester a bratří vznikla „Archa pomoci „kterou vede sestra Bláhová. Na ni se 
obracejí ti, kteří potřebují pomoc převážně zdravotní, ale i ti, kteří potřebují sociální 
zabezpečení, za to ji patří dík. Poděkování patří všem, kteří se podílejí na díle v našem 
společenství. O rozesílání přáníček se starají Dana Klennerová a Gabriela Beková. O kuchyň 
se s péčí starali manželé Iva a Petr Poldaufovi. Dnes je zastupují manželé Richard a Zuzka 
Klímovi. Jitka Michalcová si vzala na starost organizaci sálu a vítání příchozích. Dík patří 
„kuchařům“, či kuchařkám, které připravují „polední menu“ 
 
Poděkování patří i těm, které Pán obdaroval zručností a pomáhali tam, kde bylo potřeba, 
kým byli požádáni. A protože každý byl nějak a něčím obdarován, je třeba zhodnotit tato 
obdarování a využít ku pomoci a prospěchu všech. 
Díky, že nás náš Pán dovedl až do těchto časů.      

                                                                   Radek Zelenka 



SOBOTNÍ ŠKOLA 

ODDĚLENÍ SOBOTNÍ ŠKOLY V ROCE 2017 

 
V našem sboru stále přicházejí ráno včas ti, pro které sobotní škola patří jako 
neodmyslitelná součást sobotní bohoslužby Přibližně o hodinu dříve přicházejí někteří 
obětaví učitelé, kteří kromě domácí přípravy ještě absolvují poradu, jak lépe soužit ve 
třídách.  
 
Pět tříd v přízemí a jedna na balkóně jsou obsazovány téměř každou sobotu. Věříme, že 
krátkodobý výpadek některých učitelů bude brzy nahrazen novými, ochotnými posloužit. 
V rámci sobotní školy je snaha prožívat v jedné další skupince společenství s důrazem na 
modlitební úsilí a vzájemné sdílení. 
Chci poděkovat učitelům za jejich službu a přát nám všem Boží požehnání při minutách nad 
Božím slovem. 

Jan Kubík st., vedoucí oddělení sobotní školy 
 

DĚTSKÁ SOBOTNÍ ŠKOLA 
 

DĚTSKÁ SOBOTNÍ ŠKOLA V ROCE 2017 
V rámci dětské sobotní školy jsme v roce 2017 prožili mnoho radostných, požehnaných          
i obohacujících chvil s našimi dětmi. 
Každou sobotu probíhá výuka v 5.třídách: 

Mimiškolka – děti od narození do 4 let  – zapsaných 16 
Třída A  – děti od 4 let do 1. třídy včetně  – zapsaných 10 
Třída B  – děti od 7 do 10 let  – zapsaných 14 
Třída C1  – děti od 10 do 12 let  – zapsaných 10 
Třída C2  – děti 13 let a více  – zapsaných 14 

 
Do DSŠ je v našem sboru zapsáno 65 dětí, z toho necelých 30 chodí pravidelně. Je to žel 
poměrně nízké číslo a společně s 20 učiteli, kteří se dětem pravidelně a soustavně věnují, 
bychom si moc přáli, aby dětí bylo co nejvíce. Chtěla bych proto rodiče moc poprosit, aby 
své děti na školku vodili a umožnili jim tak také touto cestou prohlubovat vztah s Bohem. 
Krom toho je to také skvělá příležitost k budování vztahů s vrstevníky, společné prožívání 
a sdílení, kdy tímto zakládáme dětem vztah ke sborovému společenství a jejich zájmu a 
vztahu ke sborové rodině. 
Dětská sobotní škola také úzce spolupracuje s dětským zpěvem, který vede Vlaďka 
Nohejlová a společně nacvičujeme příspěvky do bohoslužeb, a také hudební část dětských 
programů. 
I zde Vás velmi prosím o spolupráci a zapojení dětí do zpěvu, kde mohou společně chválit 
Boha a zároveň se svými příspěvky zapojit do bohoslužby. 
Děti ve třídách používají osvědčené učebnice odpovídající vždy danému věku. V tomto roce 
jsme zavedli změnu u třídy C2, kde se již probírá materiál SŠ. Skupina starších dětí se také 
začala scházet v sále na balkóně, čímž se přiblížila k ostatním třídám SŠ. 



Během roku jsme absolvovali dva odpolední programy – ukončení školního roku a 
novoroční program. Jejich přípravu si vzala na starost Marta Prokopová, stejně tak 
následný program pro rodiče a děti v učebně. Opět jsme se snažili o sblížení dětí i rodičů, 
další společné zážitky, které by je spojovaly a budovaly v nich pozitivní vztah ke 
společenství.  
V této nově vzniklé tradici budeme nadále pokračovat a společně s Pathfinderem pořádat 
i více společných akcí. 
Na závěr bych chtěla moc poděkovat všem učitelům a také Vlaďce za vedení zpěvu. Rovněž 
děkuji všem, kteří jsou ochotni vyprávět příběhy pro děti. Všichni se nemalou měrou 
podílejí na vedení dětí na jejich cestě k Bohu, objevování Boží lásky a poznávání života v 
Boží přítomnosti. Velmi si cením času, energie a sil, které dětem věnují a srdečně jim za to 
děkuji. 
Chtěla bych také vyzvat a povzbudit případné zájemce, kteří by chtěli rozšířit řady učitelů 
DSŠ, že jsou velmi vítáni. 

Barbora Bezděkovská 
 

ODDĚLENÍ OSOBNÍ SLUŽBY – EVANGELIZACE 
 

ZPRÁVA ODDĚLENÍ EVANGELIZACE SBORU CASD PRAHA SMÍCHOV ZA ROK 2017 
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. Předávání této naděje není omezeno 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 realizaci přenosů sobotních 
bohoslužeb a evangelizačních programů přes internet.  
V závěru roku 2017 jsme byli obohaceni při bohoslužbě křtu 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, příznivce 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 2017 se ve smíchovské modlitebně uskutečnily následující programy: 

• 11. února setkání s chirurgem MUDr. Markem Miškejem v cyklu „Příběhy, které 
neskončily v šuplíku“  
• 22. dubna „Večerní, když zvony znějí“ – prezentace nového CD v interpretaci 
Ivo Hrachovce, Ireny Szurmannové a Alfréda Strejčka 
• 9. června „Noc kostelů“  
• 10. června koncert „Bohu dík …“ – vystoupil Smíchovský pěvecký sbor  
a komorní soubor Fides 
• 21. října setkání s biskupem Václavem Malým v cyklu „Příběhy, které neskončily 
v šuplíku“  
• 4. listopadu komponovaný program „Touha věků“ – slovem nás oslovil  
František Kreuzmann a hudbou vynikající interpreti ze Smetanova tria: Jitka 
Čechová a Jan Páleníček 
• 25. listopadu adventní koncert „Archa pomoci Praha připlouvá s nadějí“ pro 
podporu Archy pomoci Praha  

 
Uvedené programy navštívilo přibližně 400 návštěvníků. Je to hodně, nebo málo lidí? 
Tím nejpodstatnějším je poděkování Hospodinu za to, že v těchto programech jsme měli 
možnost slyšet osobní vyznání spolu s myšlenkami, kterými nás obohacuje víra v Boha. 
Mimo mluveného slova zazněly inspirující sborové písně a hudba. 
Poděkování patří Bohu i za to, že v roce 2017 díky speciální nabídce vydavatelství Advent 
– Orion, a rovněž finanční podpoře sponzorů, mohlo být realizováno členy našeho 
smíchovského sboru obdarování našich přátel a známých literaturou  v hodnotě několika 
desítek tisíc korun.  
Přeji nám všem, abychom v roce 2018 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   
 

KLUB PATHFINDER 

 
KLUB PATHFINDER - ODDÍL PENGUINS   
1 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.  
V roce 2017 měl oddíl Penguins 129 registrovaných členů. Tento rok jsme organizovali 1 
tábor, 3 víkendové akce a bezpočet družinových schůzek. Našich aktivit se přes rok účastnilo 
více než 50 různých dětí a 30 členů organizačního týmu.  
V roce 2017 jsme pokračovali v aktivní prezentaci aktivit našeho oddílu zejména před 
oddílový Facebookový profil, který má v současnosti 164 odběratelů a Instagramu, kde 
máme v současnosti více než 150 odběratelů. V dalších odstavcích se budeme věnovat 



jednotlivým oblastem naší činnosti. 
 

2 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 4 až 8 
dětí.  
Na vedení družin se v průběhu celého roku podílí 
širší tým vedoucích. V loňském roce pokračovala 
obměna týmu spojená s nástupem „mladé krve“ 
(absolventů rádcovského kurzu). O družinu 
Kolibříků se od září 2017 střídavě starají Filip 
Hrdinka a Johanka Hrachovcová, kterým 
vypomáhají rádcové (jmenovitě zejména Marek Hrdinka a Lota Pospíšilová, v omezeném 
režimu pak Katarina Mokrá a Kiki Kapounková). Do vedení družiny Starších Penguins se v 
září po roce opět vrátil Honza Bezděkovský, neboť Pája Kafková se momentálně naplno 
věnuje práci pro oddíl Eliáš.  
O duchovní náplň schůzek se nadále stará kazatel 
Josef Dvořák.  
 

3 Další aktivity oddílu  
I v roce 2017 pokračoval náš oddíl v organizaci celé 
řady zajímavých aktivit. Ty lze rozdělit do několika 
následujících kategorií. 
 

3.1 Tábory a další letní akce  
V polovině července 2017 proběhl, jako již tradičně 
na tábořišti Raspenava v Jizerských horách, týdenní 
letní tábor, který vedl Jakub Fraj. Zúčastnilo se jej 
45 dětí ve věku od 6 do 15 let. V rámci tohoto 
tábora jsme s dětmi absolvovali cestu do Afriky po stopách doktora Livingstona. Táborovou 
hru pro nás připravila Pája Kafková s využitím původního námětu od Jeana Dvořáčka. Ten 
se nakonec z rodinných důvodů nemohl našeho tábora zúčastnit.  V rámci duchovního 
programu pod vedením Josífka Dvořáka jsme se 
mohli nejen blíže seznámit s životními osudy 
misionáře Davida Livingstona, ale i nově promýšlet 
některé známé biblické příběhy (např. Noemi a Rút 
nebo Ezau a Jákob). Kompletní duchovní program 
je možné si stáhnout na našem oddílovém webu.      
Koncem srpna 2017 se některé děti z našeho oddílu 
zúčastnily týdenního Camporee ČSU, které 
proběhlo v rekreačním středisku Protivanov na 
Moravě. Podtitul akce zněl „Staň se hrdinou v Boží 
síle“ a v jeho rámci měly děti mj. možnost si 
připomenout nejdůležitější postavy reformace jako 
Jan Hus či Martin Luther.    
        



3.2 Víkendové akce 
Jako již tradičně jsme v tomto roce zorganizovali 
předtáborovou a potáborovou akci v Měňanech. 
Během první z těchto akcí se děti v roli novinářů 
připravovaly na putování do Afriky. Druhá akce, 
během níž jsme pokračovali v naší africké misi, pak 
byla cílena především na utužování přátelství a 
spolupráce mezi dětmi. V zamyšleních Honzy 
Bezděkovského jsme si pak připomenuli skutečný 
příběh jedné židovské mladé dívky v Dánsku za         
2. světové války.  
 V listopadu 2017 proběhla akce s přespáním pro 
starší Penguins, kde si děcka mohly zahrát různé 
deskové hry a zhlédnout myšlenkově zajímavý film Podivuhodný příběh Benjamina 
Buttona.    
Náš oddíl se rovněž organizačně podílel na akci 
oblasti Zlatý střed 12.klčů pod názvem „Tajemství 
Golema,“ který proběhl zejména v centru staré 
(židovské) Prahy. Za spolupráci na této akce chceme 
poděkovat i paní farářce Evě Mikulecké ze sboru 
Alberta Sweitzera Církve Československé husitské, 
která nám umožnila část akce ukončit v prostorách 
bývalé Michelské synagogy.     
Děti z našeho oddílu se rovněž zúčastnily tradiční 
akce ČS KP Robinsonáda, kterou pro nás tentokrát 
připravila oblast Severní hvězda a která se stejně 
jako náš tábor nesla v duchu putování po Africe. 
 

3.3 Rekonstrukce klubovny 
V roce 2017 byla dokončena rekonstrukce klubovny v podobě instalace skříně a dalšího 
vybavení do místnosti.  
 

3.4 Sociální aktivity  
V roce 2017 jsme v rámci aktivit s dětmi na 
schůzkách pokračovali v návštěvách seniorů a jak z 
našeho sboru (s. Kinská), tak i mimo něj (p. 
Kuncová). Během těchto návštěv jsme se snažili 
dotyčné paní především potěšit zpěvem písní. 
Zároveň to byla pěkná příležitost se něco dozvědět 
o jejich životě.  
 

4 Vize pro rok 2018 
Celá naše generace starších děti je již v 
mládežnickém věku, případně se mu velmi kvapně 
blíží. Považujeme proto za důležité jednak 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. Zároveň bychom se chtěli 
pokusit se zapojit do aktivit, které přispějí k 
hladkému přechodu našich dětí do mládeže.   
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. Za důležitou v tomto směru 
považujeme mj.  spolupráci s oddělením 
Křesťanského domova (KD).    
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.   
 

5 Přehled akcí na rok 2018 
• 23. - 25. 2. 2018  - Zimní oddílová víkendovka - „Jonáš v Berouně“  
• 7. - 8. 4. 2018    -  Oblastní akce 12. klíčů (Kladno)  
• 18. - 20. 5. 2018   - Víkendová akce ČS KP – Robinzonáda  
• 15. - 17. 6. 2018  -     Předtáborová akce (Měňany)  
• 15. – 22. 7. 2018  - Tábor ZS (Raspenava) 
• 22. 7. – 29.7 2018    - Tábor ZS Speciál (Raspenava) 
• září 2018     - Potáborová akce (Měňany)  
• říjen/listopad 2018   - Podzimní oddílová víkendovka  
• 10. 11. 2018   - Múzička ČS KP 

 

6 Závěr 
Jsme vděční 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 mnoho složitější. 
 

     Za vedení oddílu Honza Bezděkovský a Jakub Fraj 
 

MLÁDEŽ 
 

SMÍCHOVSKÁ MLÁDEŽ 
V roce 2017 jsme společně 
podnikli několik akcí. Již 
tradičně proběhla akce Anděl, 
při jejíchž přípravách mládež 
jednou za rok ožije více než 
kdy jindy, a která je příležitostí 
k pravidelným nácvikům 
zpěvu a divadla. Měli jsme 
také možnost strávit spolu 
letní dovolenou, která měla 
dvě části. První částí byla 
několika-denní výprava 
na kánoích po Sázavě, kterou 
jsme i přes nižší hladinu řeky 
nakonec v pořádku zvládli. Druhou částí byl víkendový pobyt v Českém ráji, v městě Jičín, 
kde jsme strávili sobotu v místním sboru a v jehož okolí jsme podnikli výlet na zříceninu 
hradu Kumburk. Během roku proběhlo také několik „večírků“, kde jsme měli možnost 
prožít odpočinkový a zábavný čas plný her, aktivit a společného programu, jako například 
„retro“ večírek či novoroční večírek s benefiční tombolou na podporu projektů Adry apod. 

 



Kromě těchto akcí se snažíme scházet, pokud možno, při pátečních schůzkách mládeže, 
kde probíhá zamyšlení nad Božím slovem a různé aktivity. Jednou až dvakrát za čtvrtletí se 
snažíme vzít si na starost vedení sobotní bohoslužby včetně hudebního doprovodu písní.  
Nicméně realitou je, že aktivně chodících mládežníků není mnoho. Vesměs se jedná o 
mimopražské vysokoškoláky, pracující a již sezdané (čili starší a „mimopražská“ mládež). 
Smutným faktem tedy zůstává relativní neaktivita a nezájem rodných smíchovských 
mladých, kteří by měli tvořit hlavní sílu a hnací energii sborové mládeže. Prosíme tedy o 
vaši podporu na modlitbách, aby mladí lidé našeho sboru, naše děti a vnoučata, v pořádku 
dokončili běh víry a zůstali v naší sborové rodině, aby se mohli stát v dospělosti pevnou 
součástí církve. 
Děkujeme za vaši podporu a za vaše modlitby. 

Za smíchovskou mládež, Tomáš Ondráček  
          

„K1“ 
 

K1 – ZPRÁVA ZA ROK 2017 
V roce 2017 jsme s K1 
podnikli dvě vydařené akce. 
Počátkem března jsme se 
setkali na Labské boudě v 
Krkonoších. Pojali jsme to 
sportovně, většina měla 
běžky, někteří na nich stáli 
prvně po 10 letech. Počasí 
nám ukázalo skoro všechny 
své tváře. Po nádherné 
sobotě s mrazivým počasím 
a nebem bez mráčku přišla 
nedělní obleva s mlhou jako 
mlíko, silným větrem a 
téměř žádnou viditelností, tající sněhovou břečkou, která ve vyšších partiích namrzala. 

Všichni však přežili bez újmy 
na těle i na duchu. Každého 
potěšily společné chvíle při 
kytaře, duchovních 
zamyšleních a společenských 
hrách i dobrém jídle.  
Koncem prosince jsme se 
vydali společně strávit 
Silvestra a Nový rok do 
Čenkovic v podhůří Orlických 
hor. Sešlo se nás 25 včetně 3 
dětí. Strávili jsme zde 5 prima 
dní, kdy jsme odpočívali, 
hráli hry, učili se tancovat 



salsu, někteří lyžovali, jiní se vydali na pěší procházku do okolí, do vojenského historického 
muzea či do nedalekého sportovního areálu Dolní Morava na bobovou dráhu. Majitelé 
nově zrekonstruované budovy nás seznámili s její historií, pochválili za dobré chování a 
pozvali k další návštěvě v budoucnu.   
Členové K1 se úspěšně zapojují i do dalších aktivit sboru; sobotní školy, sborového zpěvu, 
promítání a dalších. 
 

Jan Slavíček 
 

KŘESŤANSKÝ DOMOV - KD1 
 

INFORMACE O ČINNOSTI KD1 V ROCE 2017 A 2018  

KD 1:  rok 2017 
Společná zimní dovolená v Božím Daru v Krušných horách – běžky, sjezdovky, hry, 
zamýšlení nad Biblí pod vedením Honzy Bezděkovského. Každý večer se představila jedna 
rodina, popovídala o sobě, ukázala fotky. 
Jarní procházka po Malé Straně a po Petříně – pro děti tajemná pověst z těchto končin; 
tuto akci chceme zopakovat. 
V létě splouvání Berounky – jelo 10 posádek. Zamýšlení s Romanem Buchtelem, Honzou 
Bezděkovským, zpívání, sobotní bohoslužba na louce, zpestřená zadáním ztvárnit 3D foto 
libovolného podobenství z Bible, které ostatní měli poznat. 
Na podzim Retrohrátky v parku Podvinní ve Vysočanech a Drakiáda. 
 

KD1: plány na rok 2018 
Zimní dovolená v Jizerských horách, Tanvald. 
Letní dovolená Krkonoše, Malá Úpa. 
V plánu několik dalších společných výletů/ akcí, aktuální informace dodáme. 
Nápady a přání prosím pište na marianaskal@gmail.com. Děkujeme a těšíme se! 
 

Mariana a Jarda Skálovi 
 

KŘESŤANSKÝ DOMOV - KD 
 

INFORMACE O ČINNOSTI KD V ROCE 2017 A PLÁNY NA ROK 2018  

V 1. pololetí jsme si pozvali vedoucí učitelku MŠ Elijáš Ilonu Semerádovou. Hovořili jsme o 
předškolní pedagogice, o vstupu dítěte do MŠ a ZŠ., o současné legislativě a jaké nároky 
klade společnost na rodiče a děti. 
V dalším setkání (v květnu) jsme hledali svoji cestu ke zdraví tělesnému i duchovnímu. 
Mluvili jsme o významu půstu a o očistě organismu jako přípravě na půst a modlitební 
soustředění. V malém kolektivu jsme si předávali zkušenosti a dobré rady z praktického 
života.  
Po prázdninách jsme se na dvou setkáních seznámili, nejdříve se zážitky z cest po Izraeli, 
kterými nás provázela sestra Libuše Malá. 
Hostem při druhém setkání o Izraeli byl dlouholetý průvodce CK po Izraeli a Jordánsku Ing. 
Petr Moravec, který nám podal fundovanou přednášku s názvem Po stopách Ježíše. 



 Pro opravdový zájem účastníků bude pokračování v měsíci únoru a to desátého s ing. 
Petrem Moravcem na téma Palestinský konflikt.  
 

Dále plánujeme setkání s názvem Jak posílit a očistit organismus po zimě - 10.3, následuje 
v měsíci dubnu návštěva Muzea T.G.M. v Lánech, společně se zahradou v Lánech, v měsíci 
květnu bychom druhý víkend navštívili Dendrologickou zahradu v Průhonicích a v měsíci 
červnu zámek Konopiště a okolí. 
Budeme těšit na vaši účast a další setkání s KD. 

Petra a Jiří Kapounkovi 
 

INTERNETOVÉ AKTIVITY SBORU 
 

15 LET ONLINE 

 
Tento rok už je tomu 15 let od našeho prvního online přenosu. Pomocí naší techniky se k 
bohoslužbám na Smíchově připojují diváci nejen z celé České republiky, ale i například ze 
Švýcarska, Německa nebo Kanady. Pravidelně živé vysílání sleduje více než 100 diváků a 
díky archivu YouTube videa z bohoslužeb mívají 500 až 1000 shlédnutí. Přímé přenosy 
zajišťuje skromný počet dobrovolníků, kterým bych chtěl tímto poděkovat za ochotu. Jsme 
vděčni, že můžeme vykonávat tuto služebnost a umožnit tak prostřednictvím internetu 
dalším lidem zúčastňovat se našich bohoslužeb. 

Martin Havlíček 
 

ODDĚLENÍ   KOMUNIKACE 
 

ODDĚLENÍ KOMUNIKACE WWW.CASDSMICHOV.CZ 
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. Je zde k dispozici ke stažení pravidelně vydávaný 
Smíchovský Zpravodaj a další informace. 
 

Letos pro změnu uvedu celkovou návštěvnost sborových stránek. Za rok 2017 je to 95 869 
návštěv (unikátních IP adres). V průměru přibližně 8 000 lidí každý měsíc. Nejsilnější měsíce 
byly září a říjen s přibližně 9 500 přístupů každý. Nejméně pak leden 5 000 přístupů. 
Dle plánu pro rok 2017 se podařilo převést domény ze soukromého účtu na účet 
„casdsmichov“. Jedná se o účet na webu domena.cz, kde jsou zaregistrovány následující 
domény:  
            casdsmichov.cz; archapomoci.eu; bohosluzbyonline.cz 
 
V roce 2018 zbývá dořešit prostor pro ukládání dat na sborových stránkách. Zakoupením 
služby, která to umožní, nebo najít jiný dostupný prostor a na stránky vkládat odkazy. 
 

František Nohejl 
 



ADRA, BANGLAKIDS A NÁŠ SBOR 
 

ADRA , 

Aktivity na podporu Obecně prospěšné společnosti ADRA  
a Nadace ADRA 
 

Akce mládeže ANDĚL 17 
18. března se v Praze v našem sboru uskutečnil 9. ročník akce ANDĚL, jehož se zúčastnilo 
na 300 mladých lidí. Součástí zajímavého programu byla jako každoročně charitativní 
sbírka do fondu ADRA na humanitární a rozvojovou pomoc. Výtěžek předčil všechna 
očekávání – mladí lidé darovali 22 390 Kč, a to jak formou sbírky, tak příspěvky do 
pokladničky. 
 

Sobota „Modlitba za Adru” (20. května)  
Mimo zajímavých informací z činnosti Adry v ČR formou příběhu pro děti, hádanek nebo 
videospotu jsme měli příležitost více se seznámit s projekty ADRA v zahraničí i u nás a 
modlit se za její práci, za pracovníky, dobrovolníky i podporovatele.  Zároveň jsme mohli 
vyjádřit vděčnost za to, že žijeme ve velmi dobrých podmínkách, máme všeho dostatek 
a jsme obdařeni požehnáním. 
Ve sbírce jsme do Fondu Adry pro mimořádné události a pomoc rodinám a lidem ve 
výjimečné nouzi vybrali 20 189 Kč. 
 

ADRA běh 
18. října se konal v Praze v areálu Na Ladronce 4. ročník ADRA běhu s cílem obnovit 
studny v Etiopii. Celý výtěžek putoval do regionu Somali, kde jsou velké problémy s 
nedostatkem pitné vody. Motto znělo: Běžíme pro život, neběžíme o život. Do týmu 
dobrovolníků pomáhajících organizovat tuto akci, ale i do řad běžců, se zapojili i mladí 
lidé z našeho sboru. 
 

Podpora vzdělávání bangladéšského chlapce v rámci projektu BanglaKids 
V roce 2017 daroval náš sbor v rámci dlouhodobé pomoci ke vzdělání 16letého chlapce 
jménem Marma Mongthoising 9 000 Kč. Ten bydlí v internátní škole Hilltracts. Díky naší 
štědrosti má hrazeno nejen studium, ubytování a 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 a jednou by se chtěl stát 
lékařem.   
 

Sobota na podporu dobrovolnických center ADRA 
14.10. jsme se prostřednictvím videospotu a mluveného slova blíže seznámili se skvělou 
prací dobrovolníků ADRA a na jejich činnost jsme ve sbírce vybrali 6 750 Kč. 
 

Cena Michala Velíška 2017 
Již podvanácté udělovala Nadace ADRA a TV Nova cenu za statečnost při záchraně 
lidského života. Na této celorepublikové akci spojené i se seminářem pro veřejnost se 
organizačně podíleli Mirka Žaludová a Jan Kubík ml. 
 
 



"Děti dětem" - projekt pomoci dětí našeho sboru potřebným dětem 
Od listopadu 2017 sbírají smíchovské děti v rámci dětských sobotních školek finance na 
pomoc handicapovaným dětem a dětem v nouzi. Tato aktivita má za cíl jak výchovu k 
solidaritě s potřebnými, tak projevení praktické křesťanské pomoci těm, kteří to 
potřebují. Děti i učitelé DSŠ byli nejprve seznámeni s osudem 6tiletého Hynka z 
Kladenska (další budou následovat), který přežil klinickou smrt a po dvou měsících v 
bezvědomí se probudil. Mentálně dnes odpovídá svému věku, ale je stále odkázán na 
nepřetržitou pomoc nejbližších. V rámci léčby je třeba zajišťovat např. logopeda, 
zdravotní pomůcky, masáže a především dlouhodobou rehabilitaci. Nejvíce se osvědčila 
speciální terapie na klinice Axon. Tu však pojišťovny nehradí, přičemž 4 týdny léčby stojí 
68 800 Kč. Vybrané prostředky budou zaslány Nadaci ADRA, která zajišťuje Hynkově 
rodině pomoc.  
 
Jménem sboru vám z celého srdce děkuji za vaši vnímavost, obětavost a štědrost! 
 

          Za odd. ADRA Mirka Žaludová 
 

ARCHA POMOCI PRAHA - APP 
 

ARCHA POMOCI PRAHA 
 

Již třetím rokem jsme v Arše pomoci Praha, pomocné organizaci našeho sboru, 
poskytovali sociální pomoc seniorům a osobám se zdravotním postižením. Pomáhali 
jsme jim při řešení sociálních záležitostí a podporovali je v jejich co nejdelším a 
nejsamostatnějším životě doma.  
 

Naše pomoc slouží jak při řešení nejrůznějších sociálních situací klientů, tak jim 
pomáháme oddálit nástup do domova pro seniory a zastupujeme rodinu v případě, že 
seniorovi chybí, nebo např. bydlí daleko. V rámci našich aktivit se snažíme také pomoci 
klientům ke kvalitnějšímu životu a rozšíření jejich sociálních kontaktů s dalšími osobami. 
Během roku jsme pomáhali seniorům z našeho sboru, ale obraceli se na nás i senioři a 
osoby se zdravotním postižením z dalších pražských sborů (Strašnice, Vinohrady, 
Bethany, Krč). Mezi těmito lidmi byli jak současní členové církve, tak ti, kteří navštěvují 
naše společenství jako „přátelé“. Řešili jsme záležitosti i s těmi, kteří již nějakou dobu 
naše sbory nenavštěvují, dále s příbuznými a známými našich členů, s lidmi z jiných 
denominací i s občany Prahy 5 a z dalších městských částí.  
Senioři a osoby se zdravotním postižením nás oslovovali buď sami, nebo se na nás 
obraceli jejich rodinní příslušníci a známí. V řadě případů nás kontaktovali také diakoni 
a kazatelé ze sborů. 
 

Pomoc byla seniorům a osobám se zdravotním postižením poskytována zdarma. 
Věnovali jsme se: 

1) praktické pomoci a sociálnímu poradenství 
2) dobrovolnickému programu 
3) uspořádání výletu ke Dni seniorů 

 



1) Praktická pomoc a sociální poradenství 
Při poskytování naší pomoci jsme s velkou částí seniorů a osob se zdravotním 
postižením řešili více záležitostí. Pomáhali jsme jim vyřizovat potřebné na úřadech, 
zajistit pro ně sociální služby, příspěvek na péči a další sociální dávky. V případě 
zdravotních problémů jsme klientům obstarávali kompenzační pomůcky (např. 
polohovací postel, chodítko, mechanický vozík) a zajistili zdravotní služby či 
pečovatelskou službu k pravidelné pomoci dotyčnému. 

Senioři se na nás obraceli 
během roku ale i s celou 
řadou dalších záležitostí, 
které pro ně byly složité 
k řešení, nebo si je nemohli 
vyřídit kvůli svému zdravot-
nímu stavu. Řešili jsme např. 
jejich bytové záležitosti, 
pomáhali jim při vyplňování 
různých formulářů, při jed-
nání s organizacemi (např. 

dodavateli energií a dalších služeb) a zákaznickými linkami.  
Pomáhali jsme připravit např. vše potřebné, aby se senior mohl vrátit z nemocnice 
domů (např. pomůcky, služby), nebo v případě, že dotyčný potřeboval již intenzivnější 
a komplexní péči, zajišťovali jsme pro něj vhodný domov s pečovatelskou službou či 
domov pro seniory.  
Poskytovali jsme také sociální poradenství a emocionální podporu, kterých využili jak 
senioři a osoby se zdravotním postižením, tak jejich blízcí, kteří se o ně starají. 
Během roku jsme pracovali se 47 různými osobami, z toho 39 seniory a 8 osobami se 
zdravotním postižením. Pomoc měla ve více 
jak polovině případů dlouhodobý charakter, 
kdy jsme se seniory a osobami se zdravotním 
postižením řešili jejich záležitosti po dobu 
např. 2, 4, 8 měsíců ale i celého roku. 
Mezi jiným jsme řešili také krizovou situaci, 
kdy se na nás obrátila seniorka z Prahy 5, která 
se díky nešťastným okolnostem ze dne na den 
ocitla na ulici. Podařilo se jí najít ubytovnu, ale 
z finančních důvodů jí hrozilo vystěhování i z 
ní. Ve spolupráci se sociálním odborem se 
podařilo domluvit odložení platby. Seniorka 
tak mohla zůstat bydlet dál na ubytovně a 
zaplatit za ni až po výplatě důchodu.  
Při naší pomoci seniorům a osobám se zdra-
votním postižením jsme se setkávali s je-
jich neodkladnými a těžko řešitelnými 
situacemi. Jsme vděční, že nás Pán Bůh vedl, 
žehnal při řešení záležitostí a otevíral nám 
různé možnosti. 
 



2) Dobrovolnický program 
Vedle sociální pomoci jsme seniorům a osobám se zdravotním postižením nabízeli také 
možnost pravidelných návštěv našich dobrovolníků. Ti za nimi docházeli během celého 
roku do jejich domácností a společně trávili čas při rozhovorech, sdílení, na procházkách 
či při jiné společné činnosti. Senioři velmi vítali kontakt s dobrovolníky, jelikož ne každý 
má svoji rodinu, nebo se s ní vidí jen občasně. Senioři byli velmi obohaceni 
nasloucháním dobrovolníků, vzájemným sdílením i společnou činností. 
Dvě dobrovolnice navštěvovali také rodinu se zdravotně postiženými dětmi. Během 
návštěv tak dětem nahrazovaly prarodiče, kteří bydlí daleko. Také odlehčovaly 
mamince, aby se mohla věnovat rehabilitaci některého z dětí, odejít na kontrolu k lékaři, 
nebo si trochu odpočinout od náročné péče o děti. 
Jeden z dobrovolníků navštěvoval naši sestru, která se kvůli zdravotním problémům 
přestěhovala z Moravy ke své vnučce bydlící blízko Prahy. Sestra díky přestěhování ze 
zdravotních důvodů přišla o osobní kontakt se sborovými sourozenci. Částečně jí ho tak 
nahradil dobrovolník z pražské-
ho sboru, který za ní dojížděl. 
Byla velmi vděčná, že se 
s naším dobrovolníkem může 
sdílet osobně o své víře. 
Přínos dobrovolníků pro se-
niory a osoby se zdravotním 
postižením je nedocenitelný. 
Darovali jim nejen svůj 
drahocenný čas, ale také 
empatii, pochopení a oprav-
dový zájem.  
 

3) Výlet pro seniory  
Na Mezinárodní den seniorů jsme pro seniory uspořádali společný výlet do Mníšku pod 
Brdy. Ten se mohl uskutečnit díky dárci, který věnoval své prostředky přímo na tento 
výlet. V počtu 20 účastníků jsme navštívili krásně zrekonstruovaný zámek, barokní areál 
Skalka a společně jsme poobědvali ve výborné restauraci a pochutnali si také v místní 
cukrárně. Za tyto prostředky jsme pro seniory pronajali též midibus na přepravu, 
audiosady pro poslech výkladu průvodce a zaplatili za ně vstupné do zámku i oběd 
v restauraci a návštěvu cukrárny. Společně jsme strávili krásný čas a díky uvedenému 
daru jsme věnovali seniorům nevšední dárek k jejich svátku. 
 

Hospodaření Archy pomoci Praha v r. 2017 
Archa pomoci Praha vede jako pomocná organizace sboru samostatné účetnictví 
oddělené od rozpočtu sboru. Na její činnost i hospodaření dohlíží správní rada k tomuto 
pověřená Výborem sboru. 
 
 
 

 



Přehled příjmů a výdajů Archy pomoci Praha v období 1. 1. – 31. 12. 2017: 

 

Výdaje Kč 

Provozní náklady 

Materiálové náklady, cestovné,  
telefony, ostatní služby 

26.809,- 

Osobní náklady 

Mzdové náklady (DPP, DPČ) 92.190,- 

Odvody na sociálním a zdravotním pojištění;  
pojištění dobrovolníků 

 32.694,- 

Výdaje celkem 151.693,- 

 
Příjmy Kč 

Grant od Českého sdružení CASD 90.000,- 

Dar sbor Praha-Smíchov 15.000,- 

Soukromí dárci (členové sborů atd.) 60.600,- 

Účelový dar na výlet seniorů 17.741,- 

Dary z adventního koncertu  
Smíchovského pěveckého sboru 

18.541,- 

Bankovní úroky      270,- 

Příjmy celkem 202.152,- 

 
 

Přehled hospodaření 

Výdaje 151.693,- 

Příjmy 202.152,- 

Rozdíl (přebytek)  50.459,- 

 
Do r. 2018 jsme vstoupili s přebytkem 50.459,- Kč, který bude použit na úhradu nákladů 
v r. 2018. 
 

Výhled činnosti na r. 2018 
Archa pomoci Praha si od počátku své činnosti v r. 2015 vybudovala v životě našich i 
dalších seniorů a osob se zdravotním postižením důležité místo v oblasti sociální 
pomoci. Obracejí se na nás též sociální odbory městských částí, další organizace i 
potřební lidé z řad široké veřejnosti. Velice si vážíme možnosti těmto osobám pomáhat 



při řešení jejich složitých a náročných situací a podpořit je v období zdravotních, 
finančních i osobních změn. 
Děkujeme všem, kteří se do činnosti Archy pomoci Praha zapojili, ať už pracovníkům, 
dobrovolníkům či správní radě.  
Mnohokrát děkujeme také všem dárcům za jejich finanční dary, kterými během celého 
roku podporovali poskytování pomoci seniorům a osobám se zdravotním postižením. 
I v r. 2018 chceme být seniorům a osobám se zdravotním postižením nadále nablízku, 
pomáhat jim s potřebnými záležitostmi a zlepšovat jejich život a podmínky, ve kterých 
žijí. Rádi bychom Vás poprosili o modlitby za Boží vedení při poskytování pomoci těmto 
lidem.  

Jana Bláhová, koordinátorka 
 
 

KLUB ZDRAVÍ 
 

KLUB ZDRAVÍ PRAHA SMÍCHOV V ROCE 2017 
Také v roce 2017 pokračovala činnost Klubu Zdraví pravidelnými schůzkami první sobotu 
v měsíci (kromě letních měsíců) v učebně sboru. Zorganizovali jsme často netradiční 
setkání s lektory, kteří byli u nás poprvé. Jsme také rádi, že se nám podařilo oslovit 
lektory z našeho sboru, kteří jsou odborníky ve svém oboru . 
 

4.2.  Spánek – MUDr. Jana Krynská, fyziologie spánku, poruchy a léčba spánku. 

Jak usínáte a jak se probouzíte? 

4.3.  Muzikoterapie  - Petra Stehlíková, hudba je nejen krásná, ale i léčí. Jak 

může hudba léčit. Praktické ukázky nástrojů. 

1.4.  Zdravá chůze – Mgr. Bára Pánková, gymnastika nohou, nesprávná zátěž. 

Co můžeme udělat pro své nohy, aby nám dobře sloužily. 

6.5.  Zdravý chléb – Martin Voleský, Je některý chléb zdravý a jiný ne? Kváskový 

chléb. Jak se pozná kvalitní chléb? Jak si ho upéci doma? 

  2.-4.6.  Sborový výlet – v rámci výletu jsme měřili biologické hodnoty, Nika a Sam 

Dolejšovi zorganizovali akční hru na trénink paměti. 

9.9.  Etikety na potravinách – Samuel Dolejš, Jak je číst. Jsou pravdivé? Můžeme 

jim věřit? Jak poznáme zdravé od nezdravého? 

        7.10.  Život 90+, Připojili jsme se k programu o zdravém stárnutí a aktivním 

životě, pořádanému v našem sboru oddělením 50+ při ČS.  

        4.11.  Všímavost jako lék proti stresu – RNDr.  Luděk Bouška, Vnímejme život, ne 

stres. Všímavost odstraňuje stres, léčí. 

        2.12.  Dentální hygiena – MDDr. Dovolovi, Jak proti zubnímu kazu. Stačí jeden 

kartáček? Zdravé zuby stojí za to! 

 



Setkání se konala většinou v učebně sboru a účastnilo se jich v průměru asi 30-40 lidí. 
Jsme rádi, že jsme si mohli dovolit pozvat i některé osobnosti mimo naši církev. 
Pravidelně začalo na Klub Zdraví chodit 5-7 lidí mimo náš sbor. 
 

Soustavně 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 lidé, kteří se o přednášce dozvědí třeba z venkovní nástěnky. 
 

V roce 2018 budeme pokračovat v pravidelných setkáváních, hosty budou Mirek Kysílko, 
Iva Hlouchová, František Kafka, Barbora Pánková a další. 
Také se připravujeme a těšíme na další Víkend Zdraví, který proběhne 6.-8.4.2018 u 
Máchova Jezera v rekreačním objektu Poslův Mlýn. 
 

Jsem rád, že jsme v rámci Oddělení Zdraví Praha Smíchov společně připravovali 
jednotlivé akce s Nikou Dolejšovou, Evou Škrlovou a Annou Bouškovou. Bylo to velmi 
podnětné. 

Zapsal Luděk Bouška. 
 

 

T. O. M. 

 

ZPRÁVA TOMU ZA ROK 2017 
TURISTICKÝ ODDÍL MALVAZINKY 
Letošního, již jedenáctého ročníku, se zúčastnilo 114 lidí, po přírodě dychtící, a 
nachodili 1.247 km. 
Všichni se vrátily do svých domovů, mnohdy značně unaveni, ale díky Bohu, ve zdraví a 
radosti  z  přírody a s pocitem, že taky vykonali něco, pro  své zdraví. 
Děkuji všem, kteří se na přípravě výletů podíleli. Odhalili pro mnohé z nás nové krásy 
přírody, nové zážitky, nová poznání, nová přátelství. 
Jsme otevřené společenství, takže přichází i lidé, jak my trochu hanlivě nazýváme, lidi z 
venku. Tato setkání jsou obzvláště zajímavá. Jsou tací, kteří si naše výlety najdou na 
internetu, kde sledují sobotní kázání. Mají zájem o naše společenství a my jim můžeme 
svědčit. 
Na modlidbách děkuji Bohu, že nás provází na těchto výletech, že nám dává tolik 
zdraví, že se můžeme scházet a užívat si  přírody, zemi, kterou nám dal k užívání. 
   

VÝLETY TOMU V ROCE 2017 
 

15.1.  “Vltavské ostrovy” 

19.2.    “Z Krče do Braníka” 

19.3.    “Kolem Kbelského letiště” 

16.4.   “Velikonoční Do Neznáma” 

21.5.    “Od bývalé drůbežárny k bývalému cukrovaru” 

18.6.    “Z Motola na Bílou horu” 

17.9.    “Hopsa hejsa” 



15.10.   “Hopsa hejsa II” 

19.11.   “Z Jenštejna do Vinoře” 

17.12.    “Kunraticemi křížem krážem” 
 

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

 
TERMÍNOVÁ LISTINA VÝLETŮ V ROCE 2018 
 

Leden 21.1.             Červenec prázdniny 

Únor     18.2.             Srpen        prázdniny   

Březen    18.3.              Září           16.9. 

Duben     15.4.              Říjen         21.10. 

Květen  20.5.              Listopad   18.11. 

Červen  17.6.              Prosinec   16.12. 
 

Scházíme se vždy třetí neděli v měsíci. 
Zvažujeme opětné zavedení tzv. Soustředění o prázdninách. Víkendové setkání mimo 
Prahu. Bude však záležet na zájmu o účast. 
        

Radek Zelenka 
 



 
 

SLUŽBA ŽEN 
 

ODDĚLENÍ  SLUŽBY ŽEN 
1) akce pro ženy – členky sboru 
2) aktivity směřující od žen k ostatním členům sboru 
3) spolupráce s oddělením Služby žen při Českém sdružení CASD a Česko-slovenské 
unii (společné akce) 
4) neformální pomoc - „ženy ženám“. 



Akce pro ženy  
 V sobotu 18. 11. 2017 odpoledne se 12 žen a dívek Smíchovského sboru sešlo v Praze 
6 Suchdole na odpoledním posezení u Jitky Michalcové. Vzpomínaly jsme na 3. 
konferenci žen, přečetly jsme si úryvky z Dopisů mé princezně, sdílely jsme se a společně 
se modlily. Díky Květě, která sáhla do strun, jsme si zazpívaly při kytaře. Později večer 
jsme si ještě v kreativní chvilce vyrobily malé lucerničky. Díky Pánu Bohu a přítomným 
ženám jsme prožily požehnané chvíle. 
 
Smíchovské ženy se zapojily do vaření sobotních polévek pro seniory a potřebné. Je to 
aktivita dlouhodobá, pokračuje díky ochotě žen (i mužů) již čtvrtým rokem.  
Ve spolupráci s oddělením Služby žen při Českém sdružení CASD jsme připravovali 
Sobotu pro ženy a Konferenci žen. 
  V roce 2017 se Sobota pro ženy uskutečnila ve sboru v Poděbradech. V sobotu 13. 
května 2017 se v poděbradské Symfonii sešlo na 80 žen a dívek. V programu byla 
dopolední bohoslužba se sdíleným kázáním s. Soni Sílové  a odpolední část s přednáškou 
a workshopy (židovské tance, aromaterapie, duchovní téma).  
 Konference žen, v pořadí 3. konference Českého sdružení CASD, se v roce 2017 
konala v Kutné Hoře. Víkendového programu ve dnech 20. - 22. října 2017 se zúčastnilo 
100 žen. Program se podle ohlasu líbil, účastnice zaujala hlavní mluvčí Ráchel Bícová 
svými přednáškami na téma sebepřijetí a ženské přátelství i netradiční doprovodný 
program. V pátek jsme shlédli divadelní představení Mikve v podání ženského 
divadelního sdružení smíchovského sboru. Vyzkoušeli jsme si tzv. tichou aukci, jejíž 
finanční výtěžek jsme věnovali na charitativní účel. Ženy si mohly dostatečně popovídat, 
dopřát si relaxační program, projít se historickým městem a na workshopech si 
vyzkoušet tvořivé techniky i jiné aktivity.  
 
Oddělení Služby žen hledá i další možnosti zapojení do sborového života a podporuje 
aktivity ostatních oddělení (například sborový výlet, společný zpěv, tvořivá odpoledne). 

Za oddělení Služby žen Jitka Michalcová 
 
 



VÝBOR SBORU 
 

VOLEBNÍ OBDOBÍ 2016-2018 
 

Cepl Josef                             kazatel 

Sílová Soňa       kazatel (od 9.9.2017) 
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 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

** diakon sálu, diakon kuchyně, promítání písní, ozvučení atp… 
 

Milan Müller starší sboru 

Evangelizace 
Diakonie 
SŠ 

Pavel Bláha 
Radomír Zelenka 
Jan Kubík st. 

APP 

 
Služba žen 

Jaroslav Bartoš, 
Milan Müller 
Milan Müller 

DSŠ Petr Bezděkovský KZ Josef Havlíček 
Mládež Tomáš Ondráček TOM Radomír Zelenka 
K1 Jaroslav Bartoš Hudba a zpěv Milan Müller 
KD1 
KD2 

Petr Bezděkovský 
Josef Havlíček 

Texty 
Internet 

Jaroslav Bartoš 
Petr Bezděkovský 

KD+ Jaroslav Bartoš Sborový řád Milan Müller 
KP 
ADRA 

Jan Bezděkovský 
Josef Havlíček 

Plán činnosti 
VP 

Robert Heczko 
Jaroslav Bartoš, 

BanglaKids Jaroslav Bartoš  Milan Müller 
 Online přenos Petr Bezděkovský Služby** Robert Heczko 



PLÁN ČINNOSTI SBORU 2018 
 

2018 

Datum  Oddělení Program 

6.1. dopl. so Sbor Den modlitby a půstu 

6.1. odpl. so KZ Klub zdraví (14:00) 

10-20.1.  Sbor Deset dní modliteb 

13.1. dopl. so Sbor  

13.1. odpol. so Sbor Novoroční bohoslužba (14:00) 

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

19. - 21.1.  Mládež ČS Výlov 

20.1. dopl. so Sbor Den náboženské svobody 

20.1. odpol. so   

21.1. ne TOM Výlet TOMů 

27. - 28.1  KD ČS Setkání rozvedených 

27.1. dopl. so Sbor  

27.1. odpol. so Pathfinder, ČS Zlatá kostka (akce Zlatého středu) 

3. - 4. 2.  Mládež ČS Krkonošské břevno 

3.2. dopl. so Sbor Den osobní evangelizace 

3.2. odpol. so KZ Klub zdraví (14:00) 

9. - 11.2.  Mládež ČS Valentinský víkend 

10.2. dopl. so Sbor  

10.2. odpol. so   

10-11.2. so-ne Mládež, ČSU Unijní setkání INRIroad, Olomouc 

10-17.2. so-ne ČSU Týden KD 

12. - 18.2.  KD ČS Národní týden manželství "Manželství bez mýtů" 

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

17.2. dopl. so Sbor  

17.2. odpl. so KD+  

17.2. so ČS Setkání starších, tajemníků a pokladníků 

18.2. ne TOM Výlet TOMů 

23-25.2. pa-ne Pathfinder, ČS Oddílová akce v Berouně 

23-25.2. pa-ne Pathfinder, ČS Vůdcovský kurz I 

23-25.2. pa-ne Mládež, ČSU INRI Malí proroci, Svatobořice 

24.2. dopl. so Sbor  



24.2. odpl. so   

3.3.dopl. so Sbor  

3.3. odpl. so KZ Klub zdraví (14:00) 

9. - 11-3. pa-ne Pathfinder, ČS Rádcovský kurz I 

9. - 11-3. pa-ne Sázava Vzdělávací seminář pro laické kazatele ČS 

10.3. dopl. so Sbor den AWR - sbírka 

10.3. odpol. so   

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

17.3. dopl. so Mládež, ČS ANDĚL Praha 

17.3. odpol. so Mládež, ČS ANDĚL Praha 

18.3. ne TOM Výlet TOMů 

17.-24.3. so-so Mládež, ČS Modlitební týden mládeže 

23-25.2. pa-ne Mládež, ČSU INRI Malí proroci, Svatobořice 

23. - 25.3. so-po KD ČS Jarní manželské setkání 

24.3. dopl. so Sbor Velikonoční Večeře Páně 

24.3. odpol. so Sbor  

31.3. dopl. so Sbor  

31.3. odpol. so   

6.-8.4. pa-ne Pathfinder, ČS Vůdcovský kurz I 

6.-8.4. pa-ne KZ Víkend klubu zdraví 

7.-8.4. so-ne Pathfinder, ČS 12 klíčů 

7.4. dopl. so Sbor  

7.4. odpl. so   

11.-15.4. st-ne Pathfinder, ČS Masterguide II. 

13-15.4 pa-ne Mládež, ČSU INRI muži / INRI ženy, Svatobořice 

14.4. dopl. so Sbor  

14.4. odpl. so   

15.4. ne TOM Výlet TOMů 

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

21.4. so KD ČS Rodinná bohoslužba, Praha Smíchov 

21.4. dopl. so Sbor  

21.4. odpl. so KD+  

27-29.4. pa-ne DSŠ, ČS Školení DSŠ 

27-29.4. pa-ne Mládež, ČSU INRI Malí proroci, Svatobořice 

28.4. dopl. so Sbor Den služby lidem se zvl. Potřebami 

28.4. odpl. so   



5.5. dopl. so Sbor Den evangelizace přes internet 

5.5. odpl. so KZ Klub zdraví (14:00) 

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

12.5. odpl. so   

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

18. - 20.5. pa-ne Pathfinder, ČS Robinzonáda 

19.5. dopl. so Sbor Den zdraví 

19.5. odpl. so KD+  

20.5. ne TOM Výlet TOMů 

26. - 27.5. so-ne KD ČS Setkání prarodičů 

26.5. dopl. so Sbor Den modlitby za ohrožené děti 

26.5. odpl. so   

1. - 3. 6. pa-ne Mládež, ČS Demo víkend kongresu mládeže 

2.6. dopl. so Sbor Den biblických korespond. kurzů a sobotní školy 

2.6. odpl. so KZ Klub zdraví (14:00) 

8. - 10. 6. pa-ne Pathfinder, ČS Rádcovský kurz II 

9.6. dopl. so Sbor Den služby žen 

9.6. odpl. so Sbor  

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

15. - 17.6. pa-ne Pathfinder, ČS Předtáborové setkání 

16.6. dopl. so Sbor  

16.6. odpl. so KD+  

17.6. ne TOM Výlet TOMů 

22-24.6. pa-ne Mládež, ČSU Setkání vedoucích INRIroad, Svatobořice 

23.6. dopl. so Sbor Večeře Páně 

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

24. - 30.6. ne-st Pathfinder, ČS Vůdcovský kurz III 

30.6. dopl. so Sbor  

30.6. odpl. so Sbor  

5. - 29. 7.  Misie ČS YFJ - Dotkni se nebe - Praha 

7.7. dopl. so sbor Den modlitby a půstu 

14.7. dopl. so Sbor  

15. - 22.7. ne-ne Pathfinder, ČS Oddílový tábor 

21.7. dopl. so Sbor Den evangelizace přes média 

22. - 29.7. ne-ne Pathfinder, ČS Tábor pro starší děti 

28.7. dopl. so Sbor Sobota dětí 



29.7-5.8. ne-ne ČS Biblický týden Českého sdružení 

1.-5.8. st-ne Mládež, ČSU Evropský kongres mládeže 

4.8. dopl. so Sbor den misie projektů GM 

11.8. dopl. so Sbor den zakládání sborů 

5. 12.8. ct-ne Mládež, ČSU kongres mládeže 

6-12.8. pa-ne Mládež, ČSU INRI railtour 

12-19.8. pa-ne Mládež, ČSU INRI studium Adventistická identita, Sázava 

18.8. dopl. so Sbor den vzdělávání 

19. - 26. 8.  Pathfinder, ČS Rádcovský kurz III 

19. - 26. 8.  KD ČS Kongres rodin 

25.8. dopl. so Sbor den prevence zneužívání a dom. násilí 

1.9. dopl. so Sbor, DSŠ Zahájení školního roku 

1.9. odpl. so KZ Klub zdraví (14:00) 

3.-9.9. po-ne Mládež, ČS INRI - duchovní obnova Karolína 

8.9. dopl. so Sbor  

8.9. odpl. so   

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

14. - 16-9. pa-ne Mládež, ČS Země živitelka 

15.9. dopl. so Sbor Večeře Páně, Den Klubu Pathfinder 

15.9. odpl. so KD+  

16.9. ne TOM Výlet TOMů 

21. - 23.9. pa-ne KD ČS Chlapi sobě 

22.9. dopl. so Sbor, ČSU Mezinárodní den neslyšících (bohoslužba, pro  nesl) 

22.9. odpl. so Sbor, ČSU Mezinárodní den neslyšících (bohoslužba, pro  nesl) 

27.-30.9. čt-ne Pathfinder,ČSU Vůdcovský speciál 

29.9. dopl. so Sbor  

29.9. odpl. so Sbor  

6.10. dopl. so Sbor Den modlitby a půstu 

6.10. so Sbor Sobota Generace 50+ 

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

13.10. dopl. so Sbor Sbírka na ADRU / Den kazatelské služby 

13.10. odpl. so   

14.10. ne Diakonie ČS Setkání sociálních aktivit 

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

17.-21.10. st-ne Pathfinder, ČS Masterguide IV. 

20.10. dopl. so Sbor Den proroctví 



20.10. odpl. so KD+  

19.-21.10. so Diakonie ČS Setkání diakonů - ČS 

21.10. ne TOM Výlet TOMů 

27-28.10. pa-ne Mládež, ČSU INRI BIBLE, Svatobořice 

27.10. dopl. so sbor sobota stvoření 

27.10. odpl. so   

27.10. so SŽ ČS Sobota žen ČS 

3.11. dopl. so Sbor  

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

4.11. ne DSŠ ČS Setkání učitelů DSŠ 

3-10.11. so-so Sbor Modlitební týden 

9. - 11.11. pá-ne Pathfinder, ČS Múzička 

10.11. dopl. so Sbor  

10.11. odpl. so   

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

17.11. dopl. so Sbor  

17.11. odpl. so KD+  

18.11. ne TOM Výlet TOMů 

18.11. ne Pathfinder, ČS Stezka písmáků - finále 

23. - 25.11. pa-ne DSŠ ČS Výroční setkání DSŠ 

23. - 25.11. pa-ne Mládež, ČS Víkend duchovní obnovy 

23. - 25.11. pa-ne KD ČS Podzimní manželský víkend 

24.11. dopl. so Sbor  

24.11. odpl. so   

1. - 2.12. pa-ne Mládež, ČS setkání vedoucích mládeže 

1.12. dopl. so Sbor Den křesťanského správcovství 

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

7-9.12. pa-ne Pathfinder, ČS Výroční setkání KP 

7-9.12. pa-ne Mládež, ČSU INRI BIBLE, Svatobořice 

8.12. dopl. so Sbor Den vděčnosti za zdraví 

8.12. odpl. so   

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

15.12. dopl. so Sbor  

15.12. odpl. so KD+  

16.12. ne TOM Výlet TOMů 

22.12. dopl. so Sbor Večeře Páně 



22.12. odpl. so Sbor  

24.12. po Sbor Štědrovečerní bohoslužba (22:00) 

29.12. dopl. so Sbor  

29.12. odpl. so Sbor  

2019 

5.1. dopl. so Sbor  

5.1. odpl. so KZ Klub zdraví (14:00) 

12.1. dopl. so Sbor  

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

 
 

Pravidelně - jednou za týden:  
Schůzky mládeže:  
Schůzka Klubu Pathfinderu:  
Sborový zpěv:  
Dětský zpěv:  
Mládež zpěv:  
Učitelé SŠ: 
 
  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



www.casdsmichov.cz                              sbor Praha Smíchov 

 
 
 

Vás zve na společnou 

do Krkonoš v termínu 2.-8.7. 2018. Plánujeme procházky, poutě, výlety nebo vyjížďky, těšíme 
se na pohodu, přátelení a společně prožitou vděčnost. Zájemci se prosím hlaste Marianě na             
email marianaskal@gmail.com, nebo na číslo 602 318 530. 

Těšíme se! Mariana a Jarda Skálovi 

SKALNÍ HRAD Dolní Malá Úpa čp. 119 

Malá Úpa je ideální pro pěší turistiku, cykloturistiku a výlety do Polska (Karpacz, Kowary). V 

zimě můžete využít okolní lyžařská střediska Malá Úpa, Velká Úpa, Pec pod Sněžkou a Janské 

Lázně, všechna do 20 minut. Zastávka ski a cyklo busů je 100 metrů od ubytovny. V okolí se 

také nachází mnoho běžkařských tratí. Ubytovna je ideálním výchozím místem pro výstup na 

Sněžku, kam budete moci od příštího roku vyjet také lanovkou z Růžové hory. Na Pomezních 

Boudách začíná pohádková stezka Marie Kubátové vhodná pro děti i dospělé. Cyklistické trasy 

vás zavedou k pozdně baroknímu kostelu sv. Petra a Pavla nebo do romantického Eliščina 

údolí. 

Celková kapacita chalupy je 20 lůžek, s přistýlkami až 28. V prvním patře jsou dva třílůžkové, 

čtyřlůžkový a dvoulůžkový pokoj. Ve druhém patře jsou dva třílůžkové a dvoulůžkový pokoj. Na 

patře je společná kuchyňka s běžným vybavením: elektrický sporák s troubou, lednice s 

mrazákem, mikrovlnná trouba, varná konvice. WC a sprcha jsou na chodbě. V prvním patře je 

společenská místnost s TV. Internet k dispozici není. Parkování je možné na hlídaném 

parkovišti Spálený mlýn (100 m). Domácí mazlíčci jsou v omezeném množství povoleni. 
Ubytovací poplatek je 244 Kč/noc za dospělého a 234 Kč za děti od 2 let. 
 

®

http://www.casdsmichov.cz/
mailto:marianaskal@gmail.com


 

Víkend zdraví sboru Smíchov 6.- 8.4.2018 – Zdravá chůze 
 

Rádi bychom Vás pozvali na další ročník Víkendu zdraví. Tématem je zdravá chůze. 
Přednášet bude zkušená fyzioterapeutka zabývající se touto problematikou. 
Můžete se dozvědět, ale hlavně zkusit si co vám prospěje. Zdravá chůze je nejlepší 
prevencí. 
 

Místo a čas konání 
- Poslův Mlýn u Máchova Jezera, www.posluvmlyn.cz, od pátku  6.4. do 

neděle 8.4.2017. 
- Přijet a ubytovat se je možné od 17:00, parkovat lze přímo v areálu.  

Program 
- Zdravá chůze s lektorkou Mgr. Bárou Pánkovou (byla s námi i minule) 
- Praktická cvičení a přednášky o zdravé chůzi (fyzioterapie bolestí kloubů 

nohou, kolen, kyčlí, bolesti páteře způsobené držením těla) 
- Zúčastnit se budete moci také ranní rozcvičky, vycházek do přírody,  
- V duchovním programu nás povede Soňa Sílová na téma „Chodit 

s Ježíšem“ 

Cena, kapacita a přihlašování 
- Cena 1200 Kč na osobu. V ceně je ubytování, povlečení, 6 vegetariánských 

jídel. 
- Začínáme večeří v pátek a končíme obědem v neděli. 

Na podrobnosti se můžete ptát kohokoliv z organizátorů. Těšíme se na Vás! 
Za oddělení Zdraví Praha Smíchov:  Veronika Dolejšová, Eva Škrlová, Luděk Bouška 

http://www.posluvmlyn.cz/


 
 



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

