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PROGRAM SOBOTNÍ BOHOSLUŽBY – PAMÁTKA VEČEŘE PÁNĚ      
  

 Dopoledne . 

9,3o hodin 

 Bohoslužbu vede Jaroslav Bartoš 
varhanní hudba 

společná píseň č.183 „Jistota vzácná“ 
modlitba  
Studium sobotní školy společné shrnutí úkolu – Jiří Drejnar 
„Všechno tvořím nové“ 
varhanní hudba 
Sborová oznámení  
sbírka vděčnosti pro potřeby sboru 
  
Vyprošení požehnání – kazatel, starší 
pro Sáru Klímovou, Jakuba Dolejše, Gabriela Jordu  
Promluva k dětem – Milan Müller 
sborová píseň - Spring Valley Academy Choir 

„God is Our Refuge by Allen Pote“ 
 

Čtení textu Bible – Izajáš 53,4-6 – Alena Heczková 
tichá modlitba 
Kázání z Božího slova – Josef Cepl 
Téma: „Velikonoční Beránek“ 
 

hudební přednes - Spring Valley Academy Band  
„Psalm 42 - arr. Samuel Hazo“ 
Slovo k zahájení VP 
Modlitba  
Obřad umývání nohou 
sborová píseň - Spring Valley Academy Choir 
„Three Contemporary Latin Settings by Jerry Estes“   
Obřad přijímání chleba a vína 
společná píseň č.3 „Tebe Boha chválíme“ 
 

Požehnání 
 
Společné sdílení se - Agapé 
 
součástí soboty je sbírka 13. soboty 
 
 

 

                    Informační týdeník Sboru CASD Praha 5 - Smíchov 
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Oznámení 

 

-Přejeme požehnanou sobotu všem, kteří navštívili náš sbor 
 

-Dnes 30.3 budeme slavit Památku večeře Páně  
spojené s Agapé, zamyšlením bude sloužit br. Josef Cepl. 

Této bohoslužby, včetně přijímání symbolů VP, zpěvu písní a hudebního přednesu v jejich podání, 
se budou s námi účastnit i členové akademického pěveckého sboru a kapely z USA 

 

-Příští sobotu 6.4. kázáním z Písma bude sloužit br. Jiří Drejnar  
 

-V sobotu 27.4. se na Smíchově uskuteční Rodinná bohoslužba  
s hosty Pavlem Rausem a Radomírem Jonczym 

 

-Zítra, v neděli 31.3. od 1400 hod, jste zváni na Procházku k Vltavě s KD2  

(Více informací dále ve Zpravodaji) 
 

-V sobotu 6.4. jste zváni na setkání Klubu zdraví  
na téma „Enzymy – kvašené zdraví“ přednáší RNDr. Luděk Bouška 

od 1400 hod v učebně 
 

-V termínu 6.-7.4. se uskuteční akce KP Tajemství 12 klíčů 
(Více informací u vedoucích oddílu KP Penguins) 

 

-V sobotu v podvečer 13.4. se uskuteční koncert Pražákova kvartetu 
se svátečním slovem od 1700 hod (Více informací dále ve Zpravodaji) 

 

-POZOR!!! termín výletu TOMů je z důvodu velikonoc přesunut na 14.4. 
Cíl cesty jsou „Jílovské zlaté doly“ a vyhlídková věž „Pepř“ 

(Více informací dále ve Zpravodaji) 
 

-Sbírky z minulého týdne: sbor: Kč 5 144,-; misie: Kč 01 779,-; Adra: Kč 100,-;  
FSP: Kč 0,-; BanglaKids: Kč 0,-; TVHope: Kč 0,-; APP: Kč 100,- 

 

-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 31.3.-6.4.2019 oslaví narozeniny: 
 

Prokopčák Milan (1.4.); Cardová Ruth (5.4.); Kadaníková Jitka (5.4.);  
Kubečková Michaela (5.4.); Pícha Vilém (5.4.) 

 

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

 
 
 

 
 
 



VZKAZY, PODĚKOVÁNÍ, NABÍDKA, … 
 

Poděkování 
Zdeňka Pokorná a Jiří Pokorný touto cestou chtějí vyjádřit svoji vděčnost nejen Bohu, ale 
i lidem, jak z Archy pomoci Praha – Janě Bláhové a také těm, kteří jim v jejich potížích 
pomáhají, jako jsou Marie Komárková a manželé Zelenkovi. Zároveň posílají krásný 
pozdrav s přáním Boží přítomnosti všem ze smíchovského sboru. 

Zdeňka Pokorná a Jiří Pokorný 
Na Klubu zdraví 6.4.  
budete moci ochutnat pokrm, který byl vyhodnocen jako nejzdravější na světě. A 
také se ho naučíte si připravit doma. 
Po klubu zdraví bude promítnut asi 30 minutový sestřih z putování po Izraeli - 
Místa z nového zákona. 

Luděk Bouška 
 

Návštěva akademického pěveckého sboru v sobotu 30.3.2019 
 

Milé sestry, milí bratři, 
jak již bylo oznamováno, tuto sobotu 30.3. v rámci evropského turné navštíví náš sbor 
akademický pěvecký sbor s kapelou z USA z adventistické školy Spring Valley. Hosté 
zazpívají dvě sborové písně a uvedou jeden hudební přednes. Těchto našich hostů bude 
90 a velmi se těší, že s námi budou sdílet společenství i při umývání nohou a přijímání 
symbolů oběti Ježíše Krista, chleba a vína. Hostům bude rezervováno místo 
v prostředním segmentu lavic modlitebny. Aby bohoslužba mohla probíhat bez 
komplikací, prosím, dbejte pokynů diakonů, zejména během vzájemné služby umývání 
nohou. Děkuji! Společenství s hosty bude mimořádným zážitkem, který bude směřovat 
k oslavě Pána Ježíše Krista při bohoslužbě Večeře Páně. Hned po skončení bohoslužby 
hosté odjedou za svým dalším programem.  

Josef Cepl, kazatel sboru 

 
 
PROCHÁZKA K VLTAVĚ S KD2 v neděli 31.3. 
 

Milí přátelé, 
rádi bychom Vás pozvali na procházku čimickým údolím k Vltavě. Cesta vhodná také 
pro kočárky, ale nezpevněná. 
Sraz v neděli 31.3. ve 14hodin na zahrádce Lesního klubu Tři údolí, Libčická 333, 
Praha 8. Pro děti možnost si pohrát. Cesta čimickým údolím na hradiště Zámka 
(3,5km), možná odbočka na farmu PN Bohnice (1km). 
Po návratu z výletu možnost ohýnku a opékání na ohni na zahradě lesního klubu. 
Těšíme se na vás! 

Mariana a Jarda Skálovi 

®



Koncert Pražákova kvarteta se svátečním slovem 
 

Sbor Církve adventistů sedmého dne Praha – Smíchov vás zve na koncert Pražákova 
kvarteta. Zazní díla J. Haydna, F. Schuberta a A. Dvořáka. Připraveno je sváteční slovo 
pastora Josefa Cepla.  
Program může každého z návštěvníků obohatit krásou hudby a slovem naděje.   
 

Pražákovo kvarteto hraje ve složení:   
Jana Vonášková - 1. housle,  Vlastimil Holek - 2. housle, Josef Klusoň - viola 
A Michal Kaňka - violoncello. 
 

Všichni členové jsou absolventi Pražské  konzervatoře a Akademie múzických umění. 
Komorní hru studovali u členů Vlachova, Pražského a Smetanova kvarteta.  Zároveň  byli 
v kontaktu s univerzitou  v Cincinnati, kde studovali zejména hudbu 2. Vídeňské školy. 
V roce 1979  získalo Pražákovo kvarteto  1.cenu  v soutěži Pražského jara, ale již  rok 
předtím  zvítězilo v prestižní mezinárodní soutěži ve francouzském  Evianu. Od té doby 
se soubor stal pravidelným hostem na všech mezinárodních pódiích jak v Evropě a 
v Severní Americe, tak v Japonsku a Austrálii.    
 

Během své 40leté kariéry natočilo Pražákovo kvarteto  na 50 kompaktních disků u 
francouzské firmy Praga Digitals, kde zaznamenalo kompletní  kvartetní 
dílo  Beethovena, Brahmse, Schuberta, 2. Vídeňské školy  a všechna významná díla 
českých skladatelů, za které obdrželo bezpočet mezinárodních ocenění.  
 

Koncert se uskuteční v sobotu 13. dubna 2019 v 17 hodin v modlitebně Církve 
adventistů sedmého dne, Peroutkova 57, Praha 5. Vstup je volný. 
 

Srdečně zveme vás, vaše přátele a známé.                                       
Josef Cepl a Pavel Bláha 

 
Hledáme dobrovolníky  
na trávení volného času se seniory 
 

Líbilo by se Vám darovat 
kus svého volného času 
pro někoho, koho tím 
obzvláště potěšíte? Naši 
dobrovolníci docházejí za 

seniory do jejich domácností, kde si s nimi 
společně povídají, chodí na procházky, nebo si 
např. společně čtou.  
Máte-li chuť a kus volného času, využijte ho 
způsobem, který obohatí seniora a naplní i vás 
jako dobrovolníka.  
Více informací o dobrovolnických návštěvách 
Vám rádi sdělíme na tel. čísle: 737 385 530 nebo 
na e-mailu: archapomoci@seznam.cz. 

Jana Bláhová 
koordinátorka Archy pomoci Praha 

mailto:archapomoci@seznam.cz


Aktuálně z nakladatelství Advent-Orion Praha 
 

• Březnový časopis Advent má tentokrát na místě úvodníku slovenský článek o 
pomoci Krizového intervenčního týmu ADRA obětem domácího násilí. Seriál Jana 
Vojvodíka o spiritualitě se dostává k první duchovní disciplíně: studium – náměty 
jsou velmi praktické. Vzpomínka na nedávno zesnulého kazatele Rudolfa Dudu 
čerpá výrazně z pořadu Paměť národa – Příběhy 20. století. Z pravidelných rubrik 
určitě stojí za zmínku další pokračování seriálu Malá zamyšlení nad „velkými“ 
věcmi – tentokrát o slibu. Samozřejmě nechybí v časopise pozvání a zprávy z 
událostí, které v naší církvi prožíváme nebo jsme prožili. 

 

K A Z A T E L N A 

SOBOTA V KRISTU I. – KD Vinohrady 
 

Páteční podvečer přestáváme s dobýváním hmoty i prostoru, abychom 
komunikovali s Bohem v Chrámu v čase, čímž přitakáváme životu, v němž „mít více 

neznamená být více…“ 
  

„Existuje totiž říše času, kde cílem není mít, ale být, ne vlastnit, ale dávat, kde cílem 
není vládnout, ale sdílet, ne dobývat, nýbrž souznít.“ 

(A. J. Heschel, Šabat) 
 

Sobota versus náboženství starého Egypta a staré Mezopotámie 
 

Význam a obsah soboty hledáme i žijeme tady a teď. Jsme „děti doby“ a současně 
navazujeme na předešlé generace. I v Bibli je sobota výrazem zápasů víry Izraele 
s náboženskými představami svých sousedů (jejich tady a teď). Tento zápas či 
„náboženský dialog“ je v Bibli zaznamenán „mezi řádky“. Sobotu nelze „protěžovat“ 
jako výlučnou (izolovanou) otázku, byť je nejdůležitějším židovským svátkem A 
NAŠÍM SVÁTKEM. Ona má vždy svůj kontext dějinně-nábožensko-kulturní 
(jako i dnes) – společensky i osobně.  
  

Egypt – země otroků, říše umění a smrti 
Jméno, jež užíval Egypt sám o sobě, zní Ta-kéme, což volněji přeloženo znamená 
„Černozem“. Tedy sami Egypťané se považovali za „syny černozemě“, nebo za 
„černohlavce“, jistě v protikladu k nehostinné a život ohrožující poušti zvané 
„Červená země“ (eg. Dešret).  
 

Egypťané označovali svou zemi také eg. Ta-meri, tj. „Země milovaná“ či „Země 
obdělávaná“, popřípadě eg. Tauej, „Obě země“. Tato dualita byla kulticky 
zosobněna, jde o tzv. „Dvě Paní“ (bohyně Vadžeta a Nechbeta).  
 

Egypťanům se žije dobře. Země je chráněná přírodními hranicemi. Nil svými 
záplavami rozlil po krajině úrodné bahno a bez větší námahy někdy sklízeli úrodu i 
dvakrát za rok. Hérodotos Egypťany líčí jako kultivovaný, své kultuře 
i náboženství oddaný národ, byli čistotní: „Oděvy nosí plátěné, vždy čerstvě 
vyprané, na což velice dbají.“ Krásu jejich kultury vedle monumentálnosti umocňují 



též detailní výjevy nepostrádající lidskou něhu a hluboký cit pro rodinu, lásku 
k dětem. Ovšem všichni, kdo přebývají v Egyptě, jsou faraonovi otroci. Řečeno 
naším pojmoslovím svobodným je pouze jediný, totiž vtělený bůh faraon. A všichni 
ostatní pro uspokojování potřeb bohů pracují – otročí. Jediné, co životu v Egyptě 
překáží, je smrt.  Proto se egyptské náboženství soustřeďuje na snahu o 
překonání smrti. Podle J. Assmanna se egyptská kultura „rodí z vědomí smrti 
a smrtelnosti“. Symbolem Egypta je pyramida (hrob) a mumie (mrtvola). 
 

Příznačně dali Řekové jméno Egyptu podle hlavního boha města Menfis, podle boha 
Ptaha. Ptah byl zosobněná mumie, „Zavinutý“.  Ptahovo („Zavinutého“) jméno v 
egyptštině znělo Chet-ko-ptah. Do řečtiny se přepisovalo Aigyptos, tedy náš Egypt. 
Chet v egypském jazyce znamená palác či chrám, ko (či ka) překládáme jako duše 
a Ptah je jméno boha. Chet-ko-ptah tedy značí: „palác či chrám, ve kterém je 
uctívána duše Ptahova“ (dle J. Hellera). Coby celá země Egypt sám sebe vnímá 
jako chrám. To je specifikum starého Egypta.  
 

Proto musí Izrael (z chrámu) Egypta pryč, ač původně byl Egyptem zachráněn před 
hladem, tedy před smrtí. Desatero nabádá: „… a den ten sedmý /je/ přestání(m) 
(hebr. šabbat) pro Hospodina Boha tvého… pamatuj, že jsi byl otrokem v zemi 
egyptské a že tě Hospodin, tvůj Bůh, odtud vyvedl (hebr. jácá) pevnou rukou a 
vztaženou paží…“ (Dt 5,14–15) A nás – křesťany – Bůh vyvedl pevnou rukou ze 
země smrti skrze JEŽÍŠE KRISTA. Ježíš je rukou Boží označen zašifrovaně 
v Matoušově evangeliu (rodokmenným) údajem 3 x 14 pokolení. (Mt 1,14) 
V hebrejské abecedě je každá hláska i číslem. Číselná hodnotu 14 je označením 
Boží ruky (hebr.  jad = 14), která vysvobozuje z říše smrti. 
 

Klíčovou starozákonní událostí je vyjití z Egypta. Rabín Daniel Mayer exodus 
umisťuje do období vlády faraona Merenptaha (1213–1203 př. Kr.). Co Egypt v Bibli 
představuje? Zatímco pro Egypťany byla jejich země „Země milovaná“, Izraelité 
své vnímání egyptské velkoříše vyjádřili pojmem Micrajim, znamená 
„dvojpevnost“ či „dvojopevnění“ – „proti lidem i proti Bohu“ (J. Heller). Proto lze 
první slovo Desetisloví (Hospodinovu přímou řeč; Ex 20,2) přeložit dle J. Hellera 
následujícím způsobem: „Já /jsem/ Hospodin, tvůj Bůh, co jsem tě vyvedl ze země 
‚Pevnosti‘, z domu /= chrámu/ otroků.“ Nebo dle J. Beneše: „Já Hospodin Bůh tvůj, 
který vyvádím tebe ze země dvojího sevření, z domu otroků.“ Dvojí sevření má 
konkrétní podobu: náboženské podmanění (bohem je farao, nikoli Hospodin) 
a existenciální útlak (farao přikázal zabíjet izraelské novorozence, všichni v říši 
jsou jeho otroky).  
 

Klíčovou novozákonní událostí je VZKŘÍŠENÍ, tj. vyjití ze světa smrti, zla a 
hříchu (ze „Starého Adama“). Evangelijní text (L 9,28–36) uvádí rozhovor Ježíše 
s Mojžíšem a Eliášem na Hoře proměnění, ten obsahuje narážku na dokončení 
cesty z Egypta (řec. v. 31 – tén exodon autú): „A hle, rozmlouvali s ním dva muži – byli 
to Mojžíš a Eliáš… a mluvili o jeho vyjití, které měl dokonat v Jeruzalémě.“  
Každá sobota je jedinečná svým osvobozením z toho, co nás svírá… 

        Josef Dvořák 
 
 

 



Co nového na síti 
 

Rozhodnutí konference Česko-Slovenské unie 
 

Na konferenci Česko-Slovenské unie se delegáti zabývali 24 body agendy. Na setkání 

z nich projednali 20. 

  

Zde je přehled přijatých rozhodnutí konference: 

  

Délka konferenčního období 

Byl přijat návrh na sjednocení volebního období sdružení a Česko-Slovenské unie na 

dobu pěti let s konáním konferencí ve stejném kalendářním roce. 

  

Efektivní model řízení církve 

Byl přijat návrh v Česko-Slovenské unii zefektivnit model řízení církve (například jako 

„unii sborů“ nebo podle vzoru Švýcarské unie takzvanou „virtuální unii“) s přechodným 

obdobím dvou let, které budou určeny k realizaci případného rozhodnutí konference. 

  

Časová posloupnost konání konferencí 

Byl přijat návrh, aby příští pracovní zasedání konferencí byla uspořádána v pořadí: 

nejdříve konference jednotlivých sdružení, až následně konference unie. 

  

Dokument o respektování a praktickém uplatnění rozhodnutí výboru a zasedání 

Generální konference 

Byl přijat návrh podat k vyšší organizační složce podnět ke zrušení dokumentu 

„Dokument o respektování a praktickém uplatnění rozhodnutí výboru a zasedání 

Generální konference“ schváleného výborem Generální konference dne 14. 10. 2018 a 

nahradit jej jiným mechanismem vedoucím k jednotě v církvi. Konference Česko-

Slovenské unie nesouhlasí s vynucováním jednoty „vyšší organizační složkou“; věří, že 

jednota přichází z působení Ducha svatého na každého jednotlivce. 

Byl přijat návrh, aby konference vyjádřila podporu stanovisku vyjádřenému ve Vyhlášení 

výboru Česko-Slovenské unie Církve adventistů sedmého dne k „Dokumentu o 

respektování a praktickém uplatnění rozhodnutí výboru a zasedání Generální konference“ 

ze dne 23. 9. 2018. 

Byl přijat návrh, aby postup popsaný v „Dokumentu o respektování a praktickém 

uplatnění rozhodnutí výboru a zasedání Generální konference“ schváleném výborem GK 

dne 14. 10. 2018 nebyl uplatňován v Česko-Slovenské unii Církve adventistů sedmého 

dne. 

  

Ordinování žen do plné kazatelské služby 

Byl přijat návrh, aby v Česko-Slovenské unii mohly být ženy kazatelky ordinovány do 

kazatelské služby. 

  

Snížení odvodů na Interevropskou divizi 

Byl přijat návrh na žádost o snížení odvodů na Interevropskou divizi ze současných 10 % 

z desátků. 

  

https://www.casd.cz/rozhodnuti-konference-cesko-slovenske-unie/


Církevní řád – délka funkčního období činovníků sboru 

Byl přijat návrh zaslat Interevropské divizi návrh na změnu Církevního řádu, aby délka 

funkčního období všech činovníků sboru a pomocných organizací sboru byla jeden rok, 

pokud členské shromáždění hlasováním nerozhodlo, že sbor bude konat volby svých 

činovníků jednou za dva až čtyři roky, aby se tak podpořila kontinuita služebností a rozvoj 

duchovních darů a snížila se zátěž plynoucí z konání sborových voleb každý rok. Změna 

se týká i znění odstavce na str. 99. 

  

Mediální centrum 

Byl přijat návrh posílit aktivity Mediálního centra směrem k veřejnosti s ohledem na 

aktuální poptávku a potřeby ve společnosti. 

  

Výroba videí o stvoření 

Byl přijat návrh, aby Česko-Slovenská unie zajistila sérii videí o stvoření světa a života 

na Zemi v sedmi dnech a publikovala je volně dostupné na internetu. 

  

Propagační materiál o církvi 

Byl přijat návrh na vytvoření propagačního materiálu o Církvi adventistů sedmého dne 

vhodného k propagaci církve (podobně jako materiál „Kdo jsou adventisté“). 

  

Modlitební týden 

Byl přijat návrh zavázat administrativu církve, aby od roku 2020 v průběhu Modlitebního 

týdne neplánovala žádné jiné aktivity a byla pouze jediná sbírka v tomto čase – a to na 

konci modlitebního týdne. 

  

Pozice historika 

Byl přijat návrh, aby Česko-Slovenská unie vytvořila v následujícím období částečný 

úvazek pro kvalifikovaného historika, který by se zabýval mapováním historie církve na 

území Česko-Slovenska. 

  

Počet členů výboru Česko-Slovenské unie 

Byl přijat návrh, aby celkový počet členů výboru Česko-Slovenské unie činil 18 osob (3 

administrátoři unie, 3 předsedové sdružení, 5 členů Moravskoslezského sdružení /4 laici 

a kazatel/), 4 členové Českého sdružení /3 laici a kazatel/ a 3 členové Slovenského 

sdružení /2 laici a kazatel/). 

  

Revizní komise 

Byl přijat návrh na založení revizní komise, která by byla nezávislá na administrativě a 

prováděla odbornou kontrolu hospodářských záležitostí alespoň dvakrát ročně, svá 

zjištění předkládala Výboru Česko-Slovenské unie a po pěti letech také konferenci 

Česko-Slovenské unie. Členy revizní komise jmenuje nově vzniklý Výbor Česko-

Slovenské unie. 

  

Delegáti též přijali rozhodnutí, že zbývající body agendy jsou přesunuty do kompetence 

výboru Česko-Slovenské unie. Jedná se o otázku investičních fondů, preambule 

Církevního řádu, změny v Církevním řádu týkající se církevních sňatků a statutu církve 

adventistů jako pozorovatele v Ekumenické radě církví v České republice. 

 



 



       Turistický Oddíl Malvazinky TOM 
 

Výlet  TOMu  14.4.2019 
 “Jílovské zlaté doly” 

 

Sraz: v 8:45 hod - stanice metra “C” Budějovická 
Odjezd: Bus č. 332 – 9:00 hod. 

       příjezd – Jílové u Prahy náměstí 9:42 
 

Trasa:  
Z Masarykova náměstístart po červené TZ (Jílovské vyhlídky) přes Boží skála2, dále  

po zelené TZ kolem lípy v Borku pod železniční most na cyklotrasu 19 vlevo  
na červenou TZ ke štole Halíř4 (prohlídka štoly, svačina). Od štoly Halíř zpět  

po červené TZ na Borek rozcestí do ulice Ke Statku a k Borek - u potoka.  
Dále po zelené TZ k Jílové u Prahy - žst na žlutou TZ k Včelní hrádek5 (zřícenina hradu)  

až k Horní Studené. Zde budeme pokračovat po NS Jílovské zlaté doly  
k rozhledně Pepř6 a do Jílového u Prahy Masarykovo náměstí k dubucíl 

Délka trasy cca 9,1 km 
 

 
 
 
 

Na setkání s vámi se těší Radek Zelenka 
Design ® Jaroslav Bartoš 



  www.zivotazdravi.cz            Praha Smíchov   
                              

Vás srdečně zve na seminář  

 

Enzymy – kvašené zdraví 
 

 
Jak fungují enzymy v našem těle? 

Znáte „kimči“? Jak si ho levně můžeme připravit sami? 
Imunitu můžete udržet na výši po celý rok. 

Přijďte ochutnat a naučit se přípravu 😊. 

 

 
přednáší  

RNDr. Luděk Bouška 
vedoucí Klubu Zdraví 

 
 

sobota 6. 4. 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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