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PROGRAM SOBOTNÍ BOHOSLUŽBY    
  

Dopoledne . 

9,3o hodin 
Studium sobotní školy a dětské sobotní školy   
Vede Natalija Balcarová 

Téma úkolu: „Satan a jeho spojenci“ 
 společná píseň č.110 „Pastýře slyšte hlas“ 

modlitba  
studium probíhá ve třídách pod vedením učitelů 
sbírka sobotní školy pro potřeby evangelizace 

 společná píseň č.169 „Chci žít“ 
 modlitba  
 

10,3o – 10,45 hodin  
  Přestávka 

 

10,45 hodin  

Dopolední pobožnost vede Marek Balcar 
společná píseň č.265 „Tam, kde v Páně jménu“ (v sedě)  
Sborová oznámení 
společná píseň č.276 „Pán Sionu je vládce“ 
modlitba - Anna Boušková 
sbírka vděčnosti pro potřeby sboru 
Příběh pro děti - Petra Bulejčíková 
sborová píseň - Smíchovský pěvecký sbor 
 

Modlitební chvíle za oddělení Služba žen 
Čtení z Bible - Jan 4,19-30 – Milan Prokopčák 
tichá modlitba  
Kázání z Božího slova - Josef Cepl 

 Téma: „Ježíš, zástupce výlučně mužského archetypu?“ 
 

chvíle ke ztišení - hudební přednes - Marcela Kolorenčová, Pavel Bláha 
A. Corelli - Largo 

 společná píseň č.268 „Jak je vzácné, jak je milé" 
 modlitba 
 závěrečná píseň č.281 „Buď, mocný Bože, s námi“ 
 
 
 
 

                    Informační týdeník Sboru CASD Praha 5 - Smíchov 

      2. březen 2019 



Oznámení 

 
-Přejeme požehnanou sobotu všem, kteří navštívili náš sbor 

 
-Dnes kázáním z Písma bude sloužit br. Josef Cepl 

 
-Příští sobotu 9.3. z Božího slova bude sloužit br. Robert Řehák 
hebraista, někdejší předseda Společnosti Židů a křesťanů a diplomat. 

 
-Dnes v sobotu 2.3. jste zváni na setkání Klubu zdraví na téma  

„Jak vyzrát na stáří, aby bylo přívětivé“ od 1400 hod 
 

-V sobotu 16.3. se v našem sboru uskuteční další ročník  
mládežnické akce „Anděl 19 - Faceit“ s řečníkem Václavem Vondráškem 

Tato akce je spojena se začátkem Modlitebního týdne mládeže 
 

- V sobotu 16.3. jste zváni na setkání Generace 50plus a KD3 
Tato akce je otevřená pro všechny zájemce  

(více informací dále ve Zpravodaji) 
 

-V neděli 17.3. se uskuteční výlet TOMů „Do Stromovky !!“, 
tento výlet je vhodný pro všechny včetně dětí, vozíčkářů, kočárkářů  

 a pejskařů (více informací dále ve Zpravodaji) 
 

-Sbírky z minulého týdne:  
sbor: Kč 14 897,-; misie: Kč 4 202,-; Adra: Kč 1 700,-;  

FSP: Kč 400,-; BanglaKids: Kč 700,-; TVHope: Kč 700,-; APP: Kč 380,- 
 

-Prosíme mysleme na svých modlitbách na sestry a bratry, 
kteří jsou nemocni nebo prožívají různé nemilé životní situace. 

Prosíme připojte se k nám i v měsíci březnu a mysleme na svých 
modlitbách na oddělení našeho sboru: 

oddělení Služba žen 
 

- Neodkládejte si cenné věci v šatně i ve sboru bez dozoru. 
-Prosíme vypínejte a nepoužívejte v sále a na balkoně, určeném pro 

bohoslužbu, mobilní telefony a nekonzumujte potraviny. 
 

-Bankovní účet sboru: 5053339/0800, do textu jméno a účel 
 

-Další informace a akce naleznete dále ve Zpravodaji 

 
 

 
 
 
 

 
 
 

 

V období 3.-9.3.2019 oslaví narozeniny: 
 

Nechyba Ivan (3.3.); Skřivanová Zdeňka (5.3.); Stejskal Pavel (6.3.);  
Ševčíková Jana (6.3.); Balcar Miroslav (7.3.); Kubečková Leona (8.3.);  
Kubečková Alena (8.3.); Marušáková Aneta (8.3.); Šustek Petr (8.3.)  

 

všem přejeme hojnost Božího požehnání do dalších let. 
P.S. omlouváme se všem na které jsme zapomněli. Nebyl to úmysl. 

 

 
 
 

 
 



VZKAZY, PODĚKOVÁNÍ, NABÍDKA, … 
 

Zpráva z jednání výboru sboru 14. února 2019 
 

Zamyšlením z Božího slova, Žalm 128, posloužil br. Cepl. 
1. Výbor sboru se věnoval otázce přítomnosti lidí bez domova v našem sboru, jejich 

účasti na bohoslužbě a případnému pobytu po bohoslužbě na základě podnětu 
některých členů. Na bohoslužbu nemůžeme nikomu odepřít přístup. Je nutné 
stanovit pravidla a řád a najít osobu, která by dovedla na patřičné úrovni s lidmi bez 
domova komunikovat, pravidla jim sdělit a dohlédnout na jejich dodržování. 
Pravidla budou sestavena a schválena na příštím jednání výboru sboru. Výbor žádá 
ty, kdo by byli kompetentní a ochotní se lidem bez domova v našem sboru věnovat, 
aby se přihlásili některému členu výboru. 

2. Seznam členů je průběžně aktualizován. Žádáme tímto členy, kteří mají změnu 
v adrese, telefonu či e-mailové adrese, aby tyto změny nahlásili tajemnici sboru 
sestře A. Bouškové. 

3. Výbor sboru se zabýval podnětem zařadit čtení delšího úseku bible před kázáním, 
který vzešel ze sobotní školy. Výbor doporučuje ponechat stávající praxi, délka je na 
kázajícím, s doporučením, že by mohl být čten delší úsek. 

4. Výbor sboru vyslechl informace ze správní rady APP a odsouhlasil změnu člena 
správní rady Archy pomoci Praha a to na místo Petra Bezděkovského zvolil Barboru 
Bezděkovskou.  

5. Výbor sboru odsouhlasil Pravidla pro FNP - sociální pomoc sboru. Pravidla budou 
zveřejněna ve zpravodaji. 

6. Výbor sboru odsouhlasil vyhrazení místnosti pro matky s miminky během jejich 
krmení (kojení). Jedná se o místnost hned vedle jídelny, která nyní slouží přes týden 
Janě Bláhové pro APP a v sobotu po skončení pokladníkovi pro sčítání sbírek. Budou 
sestavena pravidla používání této místnosti. Klíč si maminky budou půjčovat od 
uvádějících. 

7. Organizační pomoc při Akci Anděl. Organizátoři akce požádali o pomoc s 
organizačním zajištěním. Pomoc se týká pořadatelské služby - je třeba udržet klid ve 
foyer během programu. Nutno zajistit 6-8 lidí na dobu od 9:30 do ca 14.30 hod. Br. 
Müller napíše výzvu do zpravodaje, aby se mu lidé hlásili. 

8. Výbor sboru vyslovil souhlas s kázáním br. Scharffenberga v naší modlitebně dne 
25.5.2019.  V odpoledních hodinách proběhne přednáška na zdravotní téma. Výbor 
sboru odsouhlasil finanční podporou pro tuto akci v rámci evangelizace. 

9. Výbor souhlasí s nákupem mixpultu pro online přenosy z rozpočtu „bohoslužby 
online“.  

10. Výbor sboru souhlasí s úhradou zálohy na pobyt v zotavovně Pacov ze sborového 
účtu. V rámci vyúčtování bude pak částka vrácena sboru. 

11. Výbor odsouhlasil dar pro manžele Ceplovy u příležitosti jejich přeložení z našeho 
sboru ve formě dárkové poukázky na wellness pobyt.  

12. Výbor sboru rozhodl poskytnout jednorázový účelový dar pro pražskou pobočku 
organizace Petrklíč, časově omezený na tři měsíce. Podmínkou je podpora členů 
našeho sboru.  



13. Výbor souhlasí s účastí našeho sboru na akci Noc kostelů i pro tento rok. 
Koordinátorem akce bude br. Bláha, který předloží na březnovém jednání výboru 
sboru seznam spolupracovníků.  

 

Příští jednání VS se uskuteční 14.3.2019 od 18,30.                                  
Zapsala A. Boušková 

 

www.casdsmichov.cz                                sbor Praha Smíchov 

 
 
KD2 pozvánka na letní dovolenou a 
ohlédnutí za zimou 
 

Milí bratři, milé sestry, srdečně Vás zveme na letní dovolenou s KD2, která proběhne 
v termínu 10.-16.8.2019 v Luhu u Čími. K dispozici je velký dům s pozemkem asi     
2 ha, místo se nachází v blízkosti Slapské přehrady a je tam opravdu krásně. Těšíme 
se na koupání, na výlety na kole a na společné zážitky! 
 

S řadou rodin z našeho sboru jsme prožili společný týden také letos v únoru v 
Jizerských horách. Lyžovali jsme, trávili jsme čas i spolu i každý se svou rodinou, 
povídali jsme si, hráli hry. Každý den jsme společně povečeřeli, následoval večerní 
program. Zpíváme, pak je prostor pro příběh pro děti, modlitbu a zamyšlení pro 
dospělé. Letos jsme se zamýšleli nad podobenstvími a nad přednáškami vydanými 
při příležitosti Národního týdne manželství pod názvem Zabijáci manželství a jak se 
jim bránit. V pátek nás potěšil návštěvou Radek Jonczy, vedoucí oddělení 
křesťanského domova česko-slovenské unie naší církve. Radek přivezl 
dvanáctistrunku, promluvil k dětem a obdaroval je vajíčky od Ptáka Pepeho :-)              
V části pro dospělé jsme se snažili uzavřít témata z oblasti zabijáků manželství, ale 
jsou to věci tak živé a aktuální, že jsme je spíše dále otevírali, sdíleli a povzbuzovali 
se. Poznali jsme se zase o něco blíž. V sobotu se scházíme k bohoslužbě, která začíná 
sobotní školou. Po obědě jsme jeli na výlet a procházkou jsme došli na Černou 
Studnici. Z rozhledny je krásně vidět do kraje.  
Budeme rádi, když za rok zase společně vyjedeme na hory!  
Bude to v termínu 16.-23.2.2020.  
 

Na oba termíny se prosím přihlašujte už teď Marianě. Oceníme také vaše doporučení 
na místa k pobytu. Děkujeme srdečně, přejeme vám požehnané dny,  
 

Mariana a Jarda Skálovi 
 

Děkujeme Vám také, že jste na svých modlitbách mysleli a myslíte na všechna 
oddělení KD našeho sboru!  
 
 

®

http://www.casdsmichov.cz/


BADMINTON TURNAJ 3.3.2019 
 

Chceme si zase zahrát badminton! Jsme domluveni na neděli 3.3.2019. Hlavně si 
zahrajeme, ale současně to bude TURNAJ. Uvidíme, kolik se nás sejde - buď budeme hrát 
každý s každým nebo uděláme nějaké síto. Přijďte, pohyb a emoce ke svému zdraví 
potřebujeme! 
Místo bude opět v hale v Badminton Aréna Skalka z.s., U Plynárny 455/95, Praha 10. dá 
se tam dobře zaparkovat autem. Kurty 7 a 8 máme rezervované 10-12:00. Ozvěte se, 
kdo byste přišel, abychom měli dostatek místa na kurtech. Budeme hrát kratší malé 
zápasy, abychom si dobře všichni zahráli. 
Věříme, že pohyb patří k tomu, k čemu nás Bůh stvořil. Stačí si třeba porovnat váhu 
mozku a svalů v našem těle, abychom si uvědomili, že možná někdy bychom se měli se 
měli více pohybovat než jen o pohybu přemýšlet :) 
Když budete mít čas a chuť, přijďte a pozvěte třeba i své přátele. Jde o to si zahrát, 
nezáleží na jaké úrovni badminton hrajeme! 

Luděk Bouška, 777243007, ludek@bouska.info 
 

www.casdsmichov.cz                                sbor Praha Smíchov 

 
 
 

Setkání 50+ a KD3 v sobotu dne 16. 3. 2019 
 

Chcete prožít kvetoucí jaro nebo dokonce plné léto o několik měsíců dříve? Navštivte s 
námi velkoobchodní zahradnickou firmu Tulipa Praha. Projdeme teplé skleníky s 
tropickými květinami i chladný skleník s rostlinami subtropickými, rychlenými 
cibulovinami a petrklíči. Prohlédneme si i chladící prostory s desetitisíci řezaných květin. 
Uvidíme mnoho květů růží, orchidejí, karafiátů, gerber a velké množství dalších druhů. 
 

V sobotu 16. 3. 2019 bude ve 
14.00 hod odjezd autobusem     
č. 137 do stanice U Waltrovky 
(dvě zastávky od sboru). Firmou 
Tulipa vás provede František 
Kafka. 
 

Vzhledem k tomu, že naše 
setkání proběhne mimo pro-
story sboru, nepřipravujte 
žádné občerstvení.  
 
 

Těšíme se na Vás Josef Prokop a manž.Kapounkovi 

®

mailto:ludek@bouska.info
mailto:ludek@bouska.info
http://www.casdsmichov.cz/
http://www.casdsmichov.cz/


Vážení rodiče, milé děti, 
 

zas a znovu se připomínám s registrací do našeho oddílu Klubu Pathfinder. Už se 
blížíme ke konci. I tak bych chtěl poprosit ty, kteří mi ještě neposlali reg. poplatek 
200,- Kč, aby tak co nejdříve učinili (na oddílový účet č. 3361740227/5500). To 
samé platí pro ty, kteří mi ještě neodevzali reg. karty. V prostoru, kde je k dispozici 
Zpravodaj, budou i nějaké prázdné reg. karty. 

Díky za součinnost. Za oddíl Penguins Jakub Fraj 
 

Pozvánka na sborový výlet 
 

V termínu 27. - 29. září 2019 plánujeme společný sborový výlet, do Zotavovny Vězeňské 
Služby ČR v Pracově u Tábora (stejné místo jako před 2 lety). Je to příležitost k 
prohlubování našeho vztahu s Hospodinem, ale také se sestrami, bratry, mládeží a přáteli 
našeho sboru. V rámci sborového výletu bychom se také rádi rozloučili s naším kazatelem 
Josefem Ceplem a jeho manželkou a též přivítali nového kazatele a jeho rodinu (jméno 
zatím neznáme). Budeme proto rádi, když se zúčastníte v hojném počtu. V rámci 
plánování této akce bychom chtěli znát nezávazně přibližný počet zájemců. Chceme 
proto požádat všechny zájemce, aby se zapsali na připravený formulář, který již nyní visí 
na sborové nástěnce. 
Cena celkem – ubytování na víkend + plná penze: 

- dospělí            1.488,- Kč 
- děti 4 – 12 let  1.180,- Kč 
- děti do 4 let           300,- Kč 
 

Více informací se dozvíte v některém z příštích zpravodajů a také u Marka Balcara  
(balcar@hotmail.com). 
 

Těšíme se na společné chvíle.  
Za organizační tým Marek Balcar, Vladěna Nohejlová a Robert Heczko 

 

Aktuálně z nakladatelství Advent-Orion Praha 
 

• Časopis Advent 2/2019 zaujme především tématem spirituality: pokračování 
úvah Jana Vojvodíka, ale i zajímavé postřehy na téma modlitby od Jiřího 
Veselého. Určitě nepřehlédněte článek estonské kazatelky, jehož slovníku budou 
také rozumět uživatelé sociálních sítí. Z pozvánek snad vzpomeneme především 
nabídku pro manžele a rodiny. 

• V sobotní škole v příštím čtvrtletí budeme studovat téma Život rodiny. Bylo 
použito přirovnání k ročním obdobím. 

• Pro modlitební týden mládeže napsal přednášky Roberto Badenas a mají název 
Rozhodující setkání. Brožury jsou opět zdarma a elektronická verze je k 
dispozici volně ke stažení na internetu (www.casd.cz a www.advent-
orion.cz/edokumenty) 

• Před několika dny se uskutečnila na Slovensku teologická konference, na níž 
přednášel Jiří Moskala, která úzce souvisí s knihou, jíž je spoluautorem: Boží 
charakter a poslední generace. Kniha vyšla ve slovenštině a máme k dispozici 
pouze několik výtisků. V případě dostatečného zájmu (přijímáme objednávky) 
může být kniha dotištěna. 



Co nového na síti  

 

Porozumieť domácemu násiliu na základe skutočných príbehov obetí 

Ak sa nebudete môcť osobne zúčastniť na diskusiách o rozpoznávaní manipulácie a 

prejavov domáceho násilia v partnerskom zväzku, nájdite si čas na prečítanie skutočných 

príbehov obetí, ktoré vystúpili zo začarovaného kruhu násilného vzťahu vďaka 

odborníčkam Krízového intervenčného tímu (KIT). Môžete tým pomôcť sebe alebo 

niekomu vo vašom okolí. 

Príbehy pani Zuzany a Dominiky sú klasickými príkladmi zneužívania moci zo strany 

partnera a manipulácie manželom. Nesmieme však zabúdať, že obeťou domáceho násilia 

sa môže stať ktokoľvek z nás bez ohľadu na pohlavie, rod, spoločenský status, 

ekonomickú situáciu. Nie je to ani otázka vzdelania či rodinného zázemia – aj 

sebavedomá žena môže podľahnúť manipulácii zo strany partnera (najmä v stave 

zamilovanosti). V rámci nastavovania dôvery a hraníc vo vzťahu žiadna osoba vstupujúca 

do nového partnerského zväzku neočakáva, že sa jej harmonický vzťah môže zmeniť na 

násilný. 

Život manželky v zlatej klietke 

Prvým znakom manipulácie a násilného správania je snaha partnera oddeliť ženu od jej 

okolia, ktoré by jej mohlo poskytnúť kritickú spätnú väzbu. Presne to sa stalo pani 

Dominike, keď na jej svadbu nebol pozvaný nikto z okruhu jej blízkych: „Pri plánovaní 

svadby totiž padlo z partnerovej strany niekoľko racionálnych dôvodov, prečo tá a tá 

osoba by tam radšej nemala byť. Vtedy som to vnímala tak, že sa nič nedeje a všetko je 

v poriadku – veď predsa finančne zabezpečoval svadbu on…“ Po čase však pani 

Dominika dodala: „Keď však nad tým teraz tak rozmýšľam, nebol to len jeho ústretový 

krok, za ktorý by mu mnohé  ženy boli vďačné, ale bola to doslova kúpa, vopred 

premyslený krok. Bola som však veľmi zamilovaná, a tak som jednotlivé varovné signály 

manipulovania vo vzťahu zaslepene prehliadala – veď na každú moju otázku či námietku 

prišla z jeho strany vždy pohotová reakcia… Mne vtedy stačilo, že som jeho ženou, 

oficiálnou manželkou.“ 

Po sobáši nasledovala žiadosť manžela, aby Dominika začala pracovať z domu. Keď si 

chcela ísť zacvičiť do posilňovne, zriadil jej telocvičňu doma, a keď chcela ísť plávať, 

odkázal ju na bazén pri dome. Pribudli k tomu zákazy stretnutí s priateľkami a priateľmi: 

„Aj moji rodičia boli v jeho očiach zlí, o čom presviedčal aj mňa,“ uvádza. Začala si 

pripadať ako vtáčik v zlatej klietke. 

Odborníčky KIT-u upozorňujú, že druhý najčastejší spôsob manipulácie vo vzťahu je 

vytvorenie tzv. závislostného vzťahu  – presviedčania ženy o tom, že iba s daným 

partnerom je v „bezpečí“, chránená a má „všetko, čo potrebuje“. Partner má potom 

priestor na podkopávanie jej sebavedomia a názorov. Dominike manžel takto rôznymi 

cielenými útokmi pošliapal osobnosť: „Prešlo niekoľko rokov a ja som vedela, že už nie 

som tá ambiciózna a sebavedomá žena ako kedysi. Nevedela som, kto mi môže z tejto 

pasce pomôcť a či to vlastne ja sama chcem. Rezignovala som na život.“ 

Zhoršená situácia po narodení dieťaťa 

Násilné správanie sa môže často prejaviť vtedy, keď sa do rodiny narodí potomok. To sa 

stalo aj obom klientkam KIT-u – pani Zuzane i Dominike, ktoré súhlasili so zverejnením 

https://www.casd.cz/porozumiet-domacemu-nasiliu-na-zaklade-skutocnych-pribehov-obeti/
https://www.adra.sk/pomoc-obetiam-nasilia-kit/
https://www.adra.sk/wp-content/uploads/2019/01/ADRA_KIT-Zuzanin_pri%CC%81beh-domace_nasilie-1.pdf?x19283
https://www.adra.sk/wp-content/uploads/2019/01/ADRA_KIT-Dominikin_pribeh-domace_nasilie.pdf?x19283


svojich príbehov, aby otvorili oči iným potenciálnym obetiam domáceho násilia a dodali 

im odvahu hovoriť nahlas o tom, čo prežili a prežívajú. 

Keď sa pani Dominike po roku manželstva narodila dcéra, manžel voči nej neprejavil 

žiadne city: „Mňa však vedel donekonečna poučovať – prikazoval mi, ako sa mám o ňu 

starať,“ uvádza, pričom si spomína aj na to, ako na ňu útočil pre jej fyzický výzor. 

„Nakoľko som sa po pôrode zaguľatila, vyhadzoval mi na oči, ako sa mu hnusím. Vždy, 

keď videl, že mám v ruke jedlo, vynadal mi, aká som obézna, a vytrhol mi ho z rúk… 

A aj keď som cítila, že to niekedy už preháňa, stále som dúfala, že sa to celé zmení – veď 

predsa nie je možné, aby mi človek, čo ma kedysi tak miloval, donekonečna takto 

ubližoval.“ Pani Zuzana opísala podobný zlom vo vzťahu a ochladnutie citov práve po 

narodení ich spoločného syna, pričom hľadala vinu na svojej strane: „Znášala som toto 

jeho správanie najmä kvôli výchove dieťaťa a finančnej závislosti od neho, nakoľko som 

v tom čase bola iba poberateľkou rodičovského príspevku.“ No Zuzanin manžel 

vyvolával tiež žiarlivostné scény: „Každý muž, ktorý sa mi dovolil na ulici pozdraviť, bol 

podľa neho mojím milencom, a nepríjemným až vulgárnym spôsobom ma obviňoval z 

promiskuitného správania. V prípade, že som sa zdržala na nákupe alebo niekde inde, 

opakovane mi vyvolával a zisťoval, kde som, s kým som a najmä kedy presne sa vrátim.“ 

Popri psychických ranách aj fyzické útoky 

Najhoršie však bolo pre pani Zuzanu zistenie, že manžel má kdesi inde druhú rodinu: 

„Jedného dňa ma kontaktovala jeho manželka, ktorá mala podľa jeho tvrdení zahynúť pri 

nehode spolu s ich synom.“ Takisto sa stretla s manželovou mamou a otcom, ktorých pred 

ňou zatajoval. Keď pani Zuzana postavila manžela zoči-voči skutočnostiam, ktoré sa 

o ňom dozvedela, vyústilo to do otvoreného konfliktu: „Sotil do mňa tak silno, že som sa 

udrela o stenu, stratila rovnováhu a spadla na zem. Kým som sa pozviechala, on už bežal 

ku schodom… Začali sme sa doťahovať na schodisku o dieťa, pričom mi vykrútil ruku, 

až som kričala od bolesti.“ Pri pohrození políciou jej iba pokojne reagoval, že tí jej aj tak 

nepomôžu – neuveria jej totiž. 

Privolaná policajná hliadka sa, žiaľ, správala presne tak, ako to predpovedal tento násilný 

a manipulatívny partner. Po spísaní udalosti a zistení, že dom, ktorý stavali a platili 

spoločne, je vlastne celý napísaný iba na neho, odišla zničená s dieťaťom preč: 

„Zaparkovala som pri jazere ako bezdomovkyňa, uložila syna spať a začala hľadať na 

internete pomoc.“ 

Vyhľadanie pomoci: Prvý kontakt s KIT-om 

Pani Dominika vo svojom príbehu takisto detailne opisuje, ako sa k slovným 

ponižovaniam a ku psychickému týraniu od manžela čoraz viac pridružovali aj fyzické 

útoky. Jedna takáto hádka vyústila do privolania policajnej hliadky: „Pri jednej z ďalších 

našich hádok, ktoré vyvolal opäť on (pre nejaký nepodstatný dôvod), pristúpil ku mne 

zozadu, obmotal mi kábel okolo krku a začal ma škrtiť.“ Ako sa obávala, privolaní 

policajti nepripisovali tej situácii dôležitosť. Ťažko sa jej na celú udalosť spomína: „Bola 

som dezorientovaná – nielen v udalosti, ktorá sa tak rýchlo zomlela, ale aj vo vlastných 

emóciách… Hlava úplne vygumovaná a telom lomcujú pocity strachu a beznádeje, 

taktiež viny.“ Jedna policajtka jej však na papier napísala akési meno a číslo so slovami: 

„Zavolajte tejto pani. Je z organizácie, kde vám môžu pomôcť.“ 

V oboch prípadoch šlo o prvý telefonický kontakt práve s právničkou z organizácie 

ADRA a vedúcou Krízového intervenčného tímu (KIT), Danielou Borzovou. Pani 

Zuzana na tento prvý kontakt spomína takto: „Celú noc sme strávili v telefonickom 



rozhovore. Konečne sa niekto so mnou rozprával, veril mi. Rozobrali sme vtedy všetko – 

jeho správanie, konanie, pričom pani Borzová spomenula možnosti, ako situáciu možno 

riešiť. Zrazu som zistila, že nie som sama a že pomoc existuje – sú tu ľudia, ktorí môžu 

a vedia pomáhať.“ Pani Dominika má s kontaktovaním KIT-u veľmi podobnú skúsenosť: 

„Už len to, že zrazu tu bola nejaká konkrétna osoba, ktorá vám chce pomôcť, bolo pre 

mňa neuveriteľné. Z telefonického rozhovoru som mala pocit, že tejto žene môžem 

dôverovať. Dala mi pocítiť, že nie som vôbec zbytočná, že sa to celé nedeje mojou vinou 

a že i ja mám právo voľby.“ 

Po prvom telefonáte nasleduje komplexná pomoc 

Pani Dominika sa následne stretla s právnou expertkou KIT-u, s ktorou viedla onen 

dôležitý telefonický rozhovor, v kancelárii ADRA a zrazu zistila, že „tu nebola iba táto 

pani, ale celý tím skvelých ľudí, s ktorými som v kontakte dodnes… Poskytuje mi nielen 

právnu, ale aj psychosociálnu pomoc a podporu, a práve vďaka nemu som opäť tou 

silnou, sebavedomou ženou – s ambíciami a úsmevom na tvári.“ Vďaka Krízového 

intervenčného tímu sa vymanila spod moci a kontroly násilného manžela a uvedomila si, 

že vo zväzku s ním nežila dôstojný život. Ten nebol vhodný ani na výchovu ich dcéry – 

malej Mišky. 

Obe klientky KIT-u, pani Dominika i Zuzana, na záver svojich príbehov uvádzajú, ako sa 

zmenili ich životy, pričom ďakujú práve pracovníčkam ADRA KIT. Pani Zuzana 

dokonca tímu pomáha osobnou účasťou a zapája sa do verejných diskusií, 

organizovaných nielen pre obete násilia. Odôvodňuje to takto: „Svoj príbeh odovzdávam 

ďalej ako motiváciu a inšpiráciu pre ostatných s tým, že pomoc existuje a že sú tu ľudia, 

ktorým na nás záleží. Len ich pomoc treba vyhľadať.“ 

Zaznamenať varovné signály vo svojom okolí 

Členky KIT-u vyzdvihujú dôležitosť podpory zo strany rodiny, priateľov, ako aj širšieho 

okolia, ktoré by nemalo akceptovať čoraz zriedkavejší kontakt a postupnú izoláciu 

(riadenú partnerom obete), ale všímať si možné zmeny a varovné signály. Tiež včasná 

intervencia zo strany odborníkov a odborníčok z jednotlivých oblastí (právna pomoc, 

psychologická podpora, sociálna rehabilitácia atď.) dokáže podchytiť každú jednu 

klientkinu potrebu a pomôcť jej znova vybudovať dôstojný život. 

Daniela Borzová, právnička a vedúca KIT-u, upozorňuje, že veľká časť klientok zažila 

podobné situácie ako pani Zuzana a Dominika: „Ich príbehy sú akoby písané cez kopirák. 

Naše klientky však často zažívajú nielen násilnícke a manipulatívne správania nielen zo 

strany partnera, ale aj zo strany kompetentných, teda polície. Odborne sa tomu hovorí 

sekundárna viktimizácia, kde je žena ako obeť vystavená neodbornému správaniu zo 

strany štátnych a verejných orgánov.“ Aj pre takéto prípady je zriadený Krízový 

intervenčný tím organizácie ADRA Slovensko, ktorý zasahuje komplexne a priamo v 

teréne. 

Zvládání stresu 

Všechny životní povinnosti, úkoly, domluvené a konečné termíny nevyhnutelně 

vyvolávají stres. Stres také vyvolávají okamžiky zklamání nebo dlouhodobé problémy. 

Podle Národního institutu duševního zdraví chronický stres podrývá imunitu, narušuje 

trávení, spánek, ovlivňuje reprodukční systém. Pro udržení optimálního zdraví je důležité 

vědět, jak zvládat stres v životě a kdy nastal čas vyhledat pomoc. 

https://www.casd.cz/zvladani-stresu/


Lékař David J. Puder, který pracuje v Centru behaviorální medicíny na Univerzitě Loma 

Linda, nabízí tři tipy, jak snížit bezprostřední stres a zvládat hektické okamžiky v životě. 

Širší perspektiva 

Stres dokáže v daném okamžiku člověka zahltit. Když však člověk ustoupí o krok dozadu, 

dokáže vidět širší obraz. David J. Puder k tomu říká: „Možná potřebujete zahlédnout 

hlubší souvislosti, které způsobují stres a kognitivní zkreslení, která jsou součástí myšlení 

během stresujících situací. Stres zhoršuje přehnané zobecňování nebo černobílé myšlení 

‚buď-anebo‘, které pak člověka úplně zahltí. Abychom se tomu vyhnuli, je potřeba se 

snažit oddělit sebe od situace a vyzvednout nějaká pozitiva namísto toho, abychom viděli 

situaci úplně černě.“ 

Pohyb 

Sedavý způsob života vyvolává celou řadu zdravotních problémů. Přesto si mnoho lidí 

neuvědomuje, že pohyb a cvičení jsou potřebné nejen pro fyzickou kondici, ale dokážou 

výrazně posilovat i duševní zdraví. David J. Puder konstatuje, že dobrá pohybová či 

posilovací rutina se může stát strategií, která přináší úlevu od probíhajících stresů a 

umožní lépe snášet budoucí zatěžující situace. „Často lidem doporučuji, aby začali se 

cvičením, které zaměstná celé tělo. Udělejte si třeba několik dřepů či se přitahujte na 

hrazdě – a postupně zvyšujte během cvičení zátěž. To pak může ovlivnit, jak budete 

snášet zátěž budoucí – ať již duševní, nebo fyzickou.“ 

Zdravá, vyvážená strava 

Výběrem stravy můžeme snižovat dopady stresu na tělo. Právě kvůli zvýšené hladině 

stresových hormonů jsou lidé ve stresu také náchylnější k přejídání. Je potřeba, abychom 

do své stravy zahrnuli dobré zdroje tuků, jako je olivový olej nebo ořechy. Dobrou volbou 

je také zelená listová zelenina, protože je prokázáno, že má příznivý vliv na zlepšování 

kognitivních funkcí. 

Realizace těchto tří návrhů, jak se vyrovnávat se stresem, nám může přinést pocit, že svůj 

život řídíme právě v okamžicích, kdy nás stres zahlcuje. Mohou nám napomoci zlepšovat 

kvalitu života. Pokud však již stresovou situaci nezvládáme, je potřeba si uvědomit, že 

potřebujeme další pomoc. „Když se nahrne příliš mnoho stresu, nevidíme žádné 

východisko, či dokonce uvažujeme o sebevraždě, je dobré navštívit lékaře, psychologa či 

poradce,“ doporučuje David J. Puder. 

Janelle Ringer, Loma Linda, ANN, foto: Tobias Klepp, churchphoto.de 

 

Citát 
 

Vzdávam vďaku Ježišovi Kristovi, nášmu Pánovi, ktorý ma posilnil, lebo ma uznal za verného 

a ustanovil ma do služby, mňa, ktorý som sa predtým rúhal, bol som prenasledovateľ a násilník. 

Dostalo sa mi však milosrdenstva, lebo som konal z nevedomosti v neviere.  
 

Prvý list Timotejovi 1,12.13 

  

Ďakujem Ti, Bože, že to so mnou nevzdávaš.  
Neznámy autor 

 



 



 

 



 

 



       Turistický Oddíl Malvazinky TOM 
 

Výlet  TOMu  17.3.2019 
 “Do Stromovky !!!” 

 

Sraz: v 10:00 hod - stanice metra “A” Dejvická 
 

Trasa:  
Ze metra trasa A Dejvická ulicemi Roosveltova, Chittussiho, Českomalinská  

kolem bývalého nádraží Praha Bubeneč dale Goetheho, Mlýnská vpravo  
přes most kolem Malé říčky souběžně s ulicí Za Císařským mlýnem opět v parvo  

pod most cestou k sousoší Milenci k rybníkům nad Bubenečským tunelem Srpeček, 
Šestáček a Zelený rybník k dalšímu mostu kolem Šlechtovy restaurace.  

Následuje domek u Rudolfovy štoly, Místodržitelský letohrádek k bývalé myslivně  
do ulice Gothardská ke kostelu sv. Gothard ulicí Wolkrova ke kostelu sv. Ludmila. 

Sibiřským náměstím do ulice Štursova, Verdunská na Vítězné náměstí  
na stanici metra trasa A Dejvická 

 

Délka trasy cca 6,2 km 
 

 
 
 
 

Na procházku Vás zvou manželé Poldaufovi s Radkem Zelenkou 
Design ® Jaroslav Bartoš 

 



 
 

 

 

 

 

   
www.zivotazdravi.cz            Praha Smíchov   
                              

Vás srdečně zve na seminář  
 

Jak vyzrát na stáří,  

aby bylo přívětivé 
 
 

Jak se nenechat zaskočit ubýváním sil? 
Jak zvládnout stáří finančně? 

Které sociální služby, dávky a pomůcky lze využít?  
Jak zvládnout péči o své blízké a jak při ní „hořet“ a „nevyhořet“? 

 

 
přednáší  

Mgr. Jana Bláhová, DiS.  
sociální pracovnice a koordinátorka sociální pomoci pro seniory 

 
 

sobota 2. 3. 2019 od 14:00 hodin 

Peroutkova 57, Praha 5 

v učebně sboru CASD 

 

bus č. 137, zastávka Urbanova, 
vstup bočním vchodem 

 
 

 

 
 

 
 



Kreslený příběh Ježíše Krista 

pokračování příště 
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