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INFORMACE O ČINNOSTI ODDĚLENÍ 
 

MŮJ SBOR 
 
Milé sestry, milí bratři,  
jsme součástí smíchovského sboru, tvoříme sbor. Co je vlastně sbor? Je částí celé církve, 
která je domem Božím a tělem Kristovým a jako část církve na určitém místě lze sbor 
přirovnat také k obci. V některých zemích se používá namísto slova „sbor“ označení 
„církevní obec.“ 
 
Každá obec vypadá podle toho, jaký vztah k ní mají její občané. To ale platí zejména 
o církevní obci. Každý její člen je jednou z jejích částeček a ty dohromady tvoří celek. 
Apoštol Pavel to vyjádřil v 1. epištole Korintským, když napsal, že každý je jedním z „údů 
těla Kristova“ a že každý dostal nějaké obdarování, kterým má sloužit ke společnému růstu. 
Jenže ne vždy tomu takto rozumíme a ne každý nese za svůj sbor odpovědnost a slouží mu 
tím, čím byl obdarován a co umí. Tak se stává, že vedle těch, kteří považují sbor za svůj, 
zápasí o něj, radují se z věcí a událostí potěšujících a nad smutnými pláčou, jsou i ti, kteří 
jsou jen diváky a konzumenty.  
 
Někdy je slyšet otázku, proč je nás v sobotu při sobotní škole, případně na bohoslužbě tak 
málo, nejčastěji od těch, kteří jsou tu jen občas a nebo jen párkrát za rok. Sbor je takový, 
jací jsou jeho členové. Živé údy vytvářejí živý sbor, ospalé údy ospalý sbor a mrtvé údy jsou 
jen údolím suchých kostí. 
 
V epištole apoš. Pavla do Tesaloniky čteme: „Bratři, modlete se i vy za nás!“ (1Te 5,25). 
Milé sestry, milí bratři, modleme se za to, aby při bohoslužbách byl přítomen Duch svatý, 
aby bylo možné slyšet skutečné Boží slovo. Modlíme se nejen za kazatele, ale i za všechny 
starší sboru a jmenovitě za ty, kdo vedou oddělení? Je nám blízké modlit se za náš sbor? 
Dělá nám to skutečnou radost? Vnímáme to jako potřebu? Nebo jen jako ti diváci a 
pozorovatelé čekáme na něco zvláštního a výjimečného, a když to není podle našich 
představ, hledáme na jiném místě? Milé sestry, milí bratři, prosím, nezapomínejme se za 
sebe vzájemně modlit. 
 
Učení. Učení? My se máme ještě učit? Pojem „učení“ se vyskytuje v Bibli velmi často. 
Například žalmisté vzdávají Pánu Bohu chválu za to, že se smí učit jeho spravedlivým 
soudům, skutkům a že smí znát jeho zákon. Samozřejmě, že nejde o jakékoliv učení, nýbrž 
o vyučování, které vychází od Boha, tedy z Bible. Jde o slovo, které se v Ježíši Kristu stalo 
tělem a jehož učitelem je nám sám Duch svatý prostřednictvím slov biblických svědků. 
Nezanedbáváme Boží vyučování? Známe dobře Bibli, čteme ji a stavíme se pod autoritu 
Slova, které je nám jejím prostřednictvím zvěstováno? 
 
Od samého počátku své existence církev promýšlela otázky víry a života. Často musela čelit 
zcestným naukám a také sebe sama měřit Božím slovem, aby rozpoznávala i svá vlastní 
selhání. Víru bylo třeba vyznávat a obhajovat před vnějším světem a uvnitř církve dbát o to, 
aby se vše dělo řádně ke cti a chvále Boží. Stejně tak bylo vždy zapotřebí přemýšlet o tom, 



jak vyjádřit svědectví víry, aby ti, kteří budou osloveni, poznali, že je to slovo o nich a do 
jejich situace. To je úkolem a smyslem teologie, rozumíme-li jí jako myšlení víry a ne jen 
jako akademické záležitosti a víme-li, že teologie je službou církvi. Teologie v tomto smyslu 
má být pěstována i v každém jednotlivém křesťanském sboru. Poctivé hledání významu 
slov Bible a jejich srozumitelná interpretace není úkolem jen Adventistického teologického 
institutu u nás a jiných škol stejného typu ve světe. Není to úkol jen pro církevní badatele 
a pro předsedu Generální konference. Je to výzva a krásný úkol i pro místní sbor.  
 
Využíváme příležitosti učit se? 
Pamatujme, že nejen kazatelé, starší sboru a další činovníci, ale každý z nás má být podle 
míry svého obdarování svědkem Kristova evangelia a že se na to máme připravovat 
modlitbou, prosbou o dar Ducha svatého, poznáváním Božího slova a také tím, že známe, 
co a proč učí církev. 

Josef Cepl, kazatel sboru 
 

PŘEHLED ČLENŮ SBORU 
 

POHYBY POČTU ČLENŮ NAŠEHO SBORU ZA ROK 2018 
 
Počet členů sboru na začátku roku: 271 
Počet členů sboru na konci roku: 276 
 

Pokřtění členové: 
Grittová Lenka, Krofta Michal, Fraj Jakub, Turoňová Nikol, Tesař Jan,  
Grebeňová Miluše, Kapounková Kristýna, Kocourková Iveta,  
Kubíková Věra, Sýkorová Věra 
 

Přijatí členové z jiného sboru:  
Voráčová Marcela, Jorda Šimon, Turková Natálie, Gabriš Lukáš  
 

Členové převedení do jiných sborů:  
Jirásko Petr, Jirásková, Jirásko Ondřej, Žaludová  Alena, Cepl Ondřej,  
Ondráček Tomáš 
 

Narozené děti: 
Lukáš Čambor, Matilda Heczková, Ella Hanzálková, Ema a Vojtěch Škrlovi,  

      Jakub Dolejš, Sára Klímová, Ema Prokopčáková, Gabriel Jorda 
 

Zesnulí členové:  
Kašparová Marie , Kubečková Františka 

 
Ukončení členství na vlastní žádost:  

Zdeněk Bartoš 
sestavila Anna Boušková, tajemnice sboru 

 



HOSPODAŘENÍ SBORU  
 

Za období 1.1. – 31.12.2018 
 

 

CELKEM 2018 Příjmy Výdaje 

 
478 061    418 806    

   

Účel Příjmy Výdaje 

Desátky 2 258 974    2 258 974    

Misijní dary 117 274    117 274    

Dary 13 soboty 25 800    25 800    

Dary modlitební týden 13 500    13 500    

ADRA provoz 10 155    10 155    

ADRA projekty 15 650    15 650    

HopeTV 7 300    7 300    

CELKEM 2 458 808    2 458 808    
 

Pro potřeby sboru  
Účel Příjmy Výdaje 

Dary pro potřeby sboru 472 367    58 030    

BanglaKids – adopce na dálku 12 750    0    

www.bohosluzbyonline.cz*** 52 200    0    

Sociální fond při sboru UNIE** 0    45 000    

Fond naléhavé pomoci* 5 694    0    

CELKEM 478 061    100 549    
 

*zůstatek 2017 - 105 690 Kč            **zůstatek 2017 - 90 000 Kč  ***zůstatek 2017 - 14 574 Kč  
 

Čerpání rozpočtu  rok 2018 - oddělení sboru  

Účel Schválený Výdaje 

Nájemné sboru 233 000    233 000    

Potřeby sboru 68 000    58 030    

Klub Pathfinder (oddíl Penguins) 20 000    20 000    

Mládež 10 000    1 008    

Dětská sobotní škola 15 000    15 287    

Archa Pomoci Praha 14 000    14 000    

Grant Jitka Michalcová 5 000    5 000    

Majetek - ozvučení 7 000    7 674    

Diakonie 10 000    12 351    

Evangelizace 5 000    4 438    



Komunikace 3 000    5 499    

CELKEM 390 000    376 287    
 

Rozpočet na rok 2019 - oddělení sboru  

Účel Schválený Účel Schválený 

Nájemné sboru 233 000    Diakonie 17 000    

Potřeby sboru 75 500    Evangelizace 18 000    

Klub Pathfinder (oddíl Penguins) 24 000    Archa pomoci 15 500    

Mládež (mládež, Mladé KáDé) 10 000    Grant - vězeňská služba 6 500    

Dětská sobotní škola 17 000    Komunikace 0    

Majetek - ozvučení sboru 10 000    KD2 3 500    
    426 500 

Poskytnutí dotace z ČS pro rok 2019:  
Evangelizace – možnost čerpání 3% z odevzdaných desátků při dodržení pravidel ČS CASD  

Zpracovala J. Voleská 
 

ODDĚLENÍ DIAKONIE 
 

DIAKONIE zpráva za rok 2018 
 
 „Diakonos“ - „Jahen, služebník, pomocník, písař, sluha“  
Zpráva za rok 2018 
 

Nechci začínat smutnými správami...kdo odešel z našeho společenství a kam, přenechám 
na kazateli bratru Ceplovi. Ale i radostné události – noví příchozí - křtěnci, nová miminka,    
která se z milosti Bož  narodila do rodin naší církve. 
 

Na mě připadli ty radostné události, kdy jsem mohl za naše společenství gratulovat 29 
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 32 bratří a sester oslavovat  a děkovat za Boží milost.  
Zdání, že naše společenství stárne, věřím, že obnoví mladí. I v loňském roce přibyli 
novomanželské páry, kteří svůj slib složili v našem sboru. 
 

Diakonie – služebnost je nedílnou potřebou naší církve. 
Pro potřeby sester a bratří vznikla „Archa pomoci, kterou vede profesionálně sestra 
Bláhová. Na ni se obracejí ti, kteří potřebují pomoc, převážně zdravotní, ale i ti, kteří 
potřebují sociální zabezpečení. 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 jí vlastní stará Jitka Michalcová  a její pomocníci z řad členů naší církve. Oblíbenost 
pohoštění se zalíbilo i bezdomovcům a jiným příchozím. 
 



O vítání návštěv a členů našeho společenství se starají Poldaufovi. Také oni mají potíže 
s obsazováním této služebnosti. 
 

Poděkování patří i těm, které Pán obdaroval zručností a pomáhali tam, kde bylo potřeba, 
když 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 2018 
 

Chci poděkovat všem učitelům za jejich věrnou službu. Díky jejich ochotě se daří obsazovat 

téměř každou sobotu pět tříd v přízemí a šestou třídu mládeže na balkóně. Při připomenutí 

uvádím témata, která jsme probírali v roce 2018: Křesťanské správcovství, Příprava na čas 

konce, Skutky apoštolů a Jednota v Kristu. 
 

Kromě prázdninového období je učitelům k dispozici ranní učitelská porada, kterou však 

ne všichni využívají.  
 

Poděkování patří rovněž mladým dobrovolníkům, kteří slouží při uvádění bohoslužby 

sobotní školy. 

Jan Kubík 

 

DĚTSKÁ SOBOTNÍ ŠKOLA 
 

DĚTSKÁ SOBOTNÍ ŠKOLA V ROCE 2018 
 

Oddělení dětské sobotní školy fungovalo v roce 2018 spolehlivě a to v prvé řadě díky skvělé 
a vytrvalé práci všech učitelů, kterých jsme v minulém roce měli 18. Vnímám je jako velké 
Boží požehnání, které pomáhá našim dětem nalézt cestu a poznávat našeho Boha. 

Těmi hlavními, pro které to všechno děláme, jsou naše děti, kterých máme zapsaných 65. 
Jsou rozděleny do 5 tříd, z nichž vedle klasických tříd Mimiškoly, A, B, C je novinkou v tomto 
školním roce nově zřízená „M třída“, do které patří děti ve věku 14 let a více. Mladší děti 
probírají osvědčení učební materiály odpovídající danému věku, v nové M třídě je hlavním 
studijním materiálem je Matoušovo evangelium a kniha Průvodce životem. 

Jsme vděčni za děti, které chodí do dětské sobotní školy a hlavně za to, že chodí s radostí. 
Příprava učitelů na probíraná témata je důkladná a je potěšením, když je třída naplněna a 
děti se zapojují. Chtěla bych opět vyzvat rodiče, aby podpořily děti v docházce do sobotní 
školy, protože i zde se zakládá jejich budoucí vztah k Bohu i sborovému společenství. 



Velkými událostmi v průběhu roku jsou vždy novoroční program a ukončení školního roku. 
V posledních letech se stalo tradicí, že na přípravě a realizaci se podílejí děti ze všech tříd 
dohromady, což je vždy velmi příjemná příležitost k propojení mladších dětí se staršími a 
výsledek je pro nás všechny odměnou a velkou radostí. 

Součástí dětské školky je také dětský zpěv, který svědomitě a pečlivě vede Vlaďka 
Nohejlová. Děti svými hudebními příspěvky mohou přispět do bohoslužby, nacvičení písně 
jsou také součástí odpoledních programů. Především však zpíváme pro radost a k oslavě 
Pána. 

Děkuji všem, kteří podporují děti a oddělení Dětské sobotní školy na svých modlitbách. 

Barbora Bezděkovská 

 

ODDĚLENÍ OSOBNÍ SLUŽBY – EVANGELIZACE 
 

ZPRÁVA ODDĚLENÍ EVANGELIZACE SBORU CASD PRAHA SMÍCHOV ZA ROK 2018 
 

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.“    Mt  28,18-20 
 

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. Díky Hospodinu za to, že do 
evangelizačních aktivit se dle možností zapojují všechny věkové kategorie v našem 
společenství.  
 

V roce 2018 jsme byli obohaceni při bohoslužbách 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.  
 

V průběhu roku 2018 se v naší smíchovské modlitebně uskutečnily následující programy: 
 

• 25. května „Noc kostelů“  
• 17. listopadu cestopis „Izrael včera a dnes – průvodcem nám byl diplomat Robert Řehák    
• 1. prosince koncert pro Archu pomoci Praha se svátečním slovem  
 

K proběhlé „Noci kostelů“ připojuji osobní svědectví br. Luďky Boušky: 
 

   „Lidé se hodně zajímali o budovu, k tomu  se velmi dobře hodilo promítání filmu  
o architektovi. Byli ochotni i počkat na film, až přijde více lidí. Líbilo se jim osobní 
průvodcování. Každý měl vlastně svého průvodce a mohl si zvolit, co jej hlavně zajímalo. 
Také si dost prohlíželi nástěnky, i když na vlastní činnost sboru nebo víru se přímo neptali. 
Zajímavý byl jeden pán, který bydlí kousek vedle, který sledoval stavbu a každý rok se sem 
jednou přijde podívat... 
   Byla to příjemná, neuspěchaná setkání, kdy bylo na člověka dostatek času. Zamyslet se, 
sdílet i třeba se spolu zasmát.“ 
 

Uvedené programy navštívilo přibližně 500 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. 
 

Pro inspiraci a zároveň i pro osobní povzbuzení rád předávám rovněž informaci ohledně 
misijní literatury. Například nově vydané publikace „Cesta ke Kristu“ bylo objednáno a 
následně vámi zakoupeno a věnováno vašim přátelům a známým celkem více jak 1.000 ks 
v hodnotě více jak 25.000 Kč. Rovněž jsme zakoupili a věnovali našim přátelům 100 sad 
letáčků série GLOW s 29 biblickými tématy. 
Co připravujeme pro rok 2019? 
 

• sobota 13. dubna odpoledne v 17 hodin  -  koncert Pražákova kvarteta, slovem provází 
Josef Cepl   
• sobota 25. května  -  hostem bude br. prof. John Scharffenberg; dopoledne poslouží 
kázáním, odpoledne zdravotní přednáškou 
• sobota 19. 10. odpoledne v 17 hodin  -  komponovaný pořad hudby a mluveného slova 
v podání houslistky Jany Vonáškové - Novákové, klavíristy Petra Nováka a herce Svatopluka 
Schullera 
• sobota   9. 11. odpoledne v 17 hodin  -  pořad věnovaný historii Bible kralické a Jednoty 
bratrské. Pozvání přijala Monika Doležalová, dlouholetá vedoucí památníku Bible kralické 
v Kralicích na Moravě. 
Rádi bychom rovněž uskutečnili program pro podporu Archy pomoci Praha. 
 



Přeji nám všem, abychom v roce 2019 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 – oddělení evangelizace   
 

KLUB PATHFINDER 

 
KLUB PATHFINDER - ODDÍL PENGUINS   
 

VÝROČNÍ ZPRÁVA ODDÍLU PENGUINS 
 

ÚVOD 
Oddíl Penguins je součástí zapsaného spolku dětí a mládeže Klub Pathfinder, který je 
křesťanskou organizací skautského typu původem z USA, která v České republice od 7. 
dubna 1995 navazuje na předchozí činnost v rámci Junáka, A-TOM nebo YMCA a která je 
součástí celosvětové organizace The Pathfinder Club. Cílem činnosti spolku je snaha 
podpořit rozvoj osobnosti mladých lidí, a to jak v oblasti fyzické, tak i duchovní a mravní s 
důrazem na vytváření pozitivního vztahu k přírodě, společnosti i jednotlivým lidem v duchu 
křesťanských zásad. 

V roce 2017 měla organizace 81 oddílů s 2535 registrovanými členy. V roce 2018 vzrostl 
počet oddílů na 82, ale počet členů klesl 2507. Náš pražský oddíl Penguins měl v roce 2017 
135 členů a v roce 2018 124 členů. Sídlo oddílu je na adrese Peroutkova 57, Praha 5 
v prostorách Sboru CASD Praha Smíchov. Oddíl Penguins má za sebou již přes 20 let své 
existence a během této doby oddílem prošlo mnoho dětí i vedoucích, kteří na oddíl 
vzpomínají v dobrém. V této zprávě bychom Vás chtěli seznámit s naší činností v minulém 
roce. 

PRAVIDELNÁ ODDÍLOVÁ ČINNOST – SCHŮZKY 
Děti z našeho oddílu se schází každé úterý na družinových schůzkách (Kolibříci a Starší 
Penguins). Schůzky trvají od 17:15 do 
18:45 hodin a v každé družině se schází 
6 až 10 dětí.  
Na vedení družin se v průběhu celého 
roku podílí širší tým vedoucích. V čele 
družiny Kolibříků stojí Johanka 
Hrachovcová, Filip Hrdinka, Marek 
Hrdinka a další ochotní vedoucí. Ve 
vedení družiny Starších Penguins stojí 
Honza Bezděkovský spolu s dalšími 
pomocníky. Od září 2016 tým vedoucích 
rozšířil kazatel Josef Dvořák, který se 
stará o duchovní náplň schůzek. 
 

 

http://www.pathfinder.cz/
https://cs.wikipedia.org/wiki/Skauting
https://cs.wikipedia.org/wiki/Jun%C3%A1k_-_%C4%8Desk%C3%BD_skaut
https://cs.wikipedia.org/wiki/Asociace_turistick%C3%BDch_odd%C3%ADl%C5%AF_ml%C3%A1de%C5%BEe
https://cs.wikipedia.org/wiki/YMCA


DALŠÍ AKTIVITY 
Minulý rok jsme realizovali 2 tábory, mnoho 
víkendových akcí a bezpočet družinových 
schůzek. Našich aktivit se přes rok účastnilo 
více než 50 různých dětí a 30 členů 
organizačního týmu. V roce 2018 jsme 
provozovali kromě fungujícího webu i 
oddílový Facebookový profil a profil na 
Instagramu. V dalších odstavcích se budeme 
věnovat jednotlivým oblastem naší činnosti. 
 

Naše dva tábory proběhly na tábořišti 
Raspenava v Jizerských horách. První tábor byl 
pro 45 účastníků, druhý byl pro 25 účastníků. 
Ten první s názvem „Po stopách svatého 
grálu“ se nesl, jak už název napovídá, ve 

znamení hledání tajemného pokladu. Na Táboře ZS Speciál, který byl určen pro starší děti, 
si jeho účastníci mohli na vlastní kůži vyzkoušet, jaké to bylo v minulosti v době Robina 
Hooda. 
 

Kromě tradičních akcí typu předtáborová a potáborová akce, které měly návaznost na letní 
tábor, proběhly v loňském roce ještě tradiční akce jako je 12 klíčů, Robinzonáda, Múzička 
a nově realizovaná Drakiáda. Spolu s vedoucími jsme se účastnili také speciálů a výročního 
setkání. 
 

PŘEHLED PLÁNOVANÝCH AKCÍ NA ROK 2019 
Právě dokončujeme registrace členů našeho oddílu a můžeme potvrdit, že nás je letos 
neuvěřitelných 125! Moc děkujeme za podporu, kterou nebereme na lehkou váhu. 
 

Co nás čeká v roce 2019? Klubovnu už máme opravenou a zařízenou a díky darům a 
dotacím od našeho sboru, MŠMT a Magistrátu hl. města Prahy můžeme naše akce i nadále 

nabízet za dostupnou cenu (schůzky 
zdarma, víkendovky za 200-250 Kč a tábory 
za 1 500,- Kč na týden). Díky finanční 
podpoře můžeme dále rozšiřovat oddílový 
materiál, který kromě stanů čítá i různé 
sportovní potřeby, nářadí, materiál na 
rukodělné aktivity nebo pomůcky na 
spousty her. 
 

V roce 2019 se staráme o chod dvou 
družin, které se schází každé úterý v 
prostorách našeho sboru. Mimo to se 
plánujeme účastnit vlastních nebo 
oblastních či sdružeňových akcí. Určitě 
nezapomeňme na Robinzonádu, 
předtáborovku, potáborovku, Múzičku či 

https://kp-penguins.webnode.cz/
https://www.facebook.com/038.penguins/
https://www.instagram.com/038.penguins/


Drakiádu. Kromě letního tábora, který je již "klasikou", nás letos čeká i účast na evropském 
Camporee, které se letos koná v Portugalsku. 
 

Za velké plus považujeme to, že jsme díky členství v České radě dětí a mládeže pojištění - 
a to úrazově i odpovědnostně. 
 

Během roku se dozvíme, zda a jak nás Magistrát hl. města Prahy finančně podpoří, což se 
projeví zejména na investicích do materiálu a zázemí. Také bychom se rádi zapojili do 
dotačního programu tzv. šablon pro NNO v rámci OP VVV. Od toho si slibujeme zvýšení 
kvality námi nabízených programů. 
 

A co tedy plánujeme v letošním roce? 

PRAVIDELNÉ ODDÍLOVÉ SCHŮZKY 
• Družina Kolibříci (mladší)       každé úterý, 17:15 – 18:45 

• Družina PS (starší)                           každé druhé úterý, 17:15 – 18:45 

AKCE ODDÍLU 
• 22. - 24. února 2019 Rádcovský speciál ČS KP (rádci) 

• 2. března 2019 Zlatá kostka (děti 6 až 15 let) 

• 6. - 7. dubna 2019 12 klíčů (děti 6 až 15 let) 

• 10. - 12. května 2019 Robinzonáda (děti 6 až 15 let) 

• 14. – 16. června 2019 Předtáborové setkání (děti 6 až 15 let) 

• 30. června – 7. července 2019 Tábor ZS (děti 6 až 15 let) - ZMĚNA TERMÍNU! 

• 24. července – 4. srpna 2019 Camporee EUD Portugalsko (děti 10 až 15 let) 

• 5. – 8. září 2019 Zdravotnický kurz (vedoucí) 

• 20. – 22. září 2019 Potáborové setkání (děti 6 až 15 let) 

• 25. – 29. září 2019 Vůdcovský speciál ČS KP (vedoucí) 

• 18. - 20. října 2019 Lesní škola (vedoucí) 

• říjen/listopad 2019 Akce mladší 

• říjen/listopad 2019 Akce starší 

• 2. listopadu 2019 Múzička (děti 6 až 15 let + rodiče) 

• 3. listopadu 2019 Drakiáda (děti 6 až 15 let + rodiče) 

• 17. listopadu 2019 Stezka písmáků – finále (děti 6 až 15 let + rodiče) 

• 6. – 8. prosince 2019    Výroční setkání ČS KP (vedoucí + rádci) 

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

http://crdm.cz/


 

Za vedení oddílu Jakub Fraj, Honza Bezděkovský a Sam Dolejš 
Více zde: https://kp-penguins.webnode.cz 

 

MLÁDEŽ 
 

SMÍCHOVSKÁ MLÁDEŽ 
 

V roce 2018 se ve smíchovské mládeži událo pár změn. Byly primárně spojeny s novým 
volebním obdobím v našem sboře. Uvědomili jsme si, že tehdejší stávající mládež pomalu 
odrůstá a mohla by se posunout do dalších odvětví sboru. Proto se mládež přeorientovala 
primárně na mladší generaci. S tou se scházíme co 14 dní ve sborové klubovně a zamýšlíme 
se nad Bohem, společně se poznáváme a prožíváme společně příjemné chvíle. Již jsme 
spolu také podnikli vánoční večírek, kde jsme měli spoustu dobrého jídla, her a zážitků.  
 
Těmto mladým lidem se snažíme věnovat právě my ze starší smíchovské mládeže a to není 
jediná aktivita, kterou jsme za rok 2018 zvládli. Také se nám povedlo zorganizovat 10. 
ročník akce Anděl, kde byl řečníkem Jan Matoušek a téma bylo „Jsi out?!“. Jako každý rok 
se na této akci spojily síly jak mládežníků ze Smíchova, tak ale i kamarádů z berounského a 
kladenského sboru. Nápomocný nám byl i smíchovský sbor, za což mu děkujeme. ☺   
 
Během roku jsme také ještě jako toto uskupení mládeže podnikli pár společných aktivit, 
kromě pravidelně nepravidelného setkávání v pátky na mládeže. Prožili jsme spolu sobotní 
odpoledne jak na procházkách, tak i třeba na zahradě u grilování. V tuto chvíli je realita 



taková, že se nás pravidelně schází okolo 3-5 mládežníků na schůzkách. Na smíchovské 
poměry to není mnoho, ale i za to děkujeme Bohu a snažíme se společně vybudovat partu, 
se kterou bychom mohli ve smíchovském sboru sloužit. Tímto bych chtěl poprosit o 
modlitby pro mladou generaci smíchovského společenství. Děkujeme Vám za to.  

 
Za smíchovskou mládež, Vít Oczko 

 
 
 

    
    

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



KŘESŤANSKÝ DOMOV – KD1 
www.casdsmichov.cz                                sbor Praha Smíchov 

 
 
 

Loňský rok byl pro nás zlomový. Teprve loni jsme se totiž stali oficiálně KD. Byl to vlastně 
takový přerod, přirozený vývoj z K1, což byla parta mladých lidí patřících mezi mládež a 
právě křesťanský domov. Do kategorie KD nám totiž stále chybělo to nejdůležitější, a to 
děti. A právě to se nám podle mě loni opravdu povedlo. Základ dětského osazenstva už 
nějakou dobu tvořila Eliška Dolejšová a malá Míša Ceplová.  Dalším přírůstkem přispěli 
hned zkraje roku Heczkovi, a to dcerou Matyldou. Následoval Kuba Dolejš, chvíli po něm 
se Ríšovi a Zuzce Klímovým narodila Sára a Milanovi s Janou Prokopčákovým zase Emička. 
Aby se trochu vyrovnal poměr kluci : holky, Ceplovi letos přispějí ještě jedním klukem.  
 

Uplynulý rok se tedy naše aktivity a výlety točili hodně kolem porodnic, i když jsme zvládli 
pár procházek nebo pikniků s kočárky. Letos už ale chceme společně vyrážet i na delší 
výlety a společné dovolené, aby se děti už od mala seznamovaly a začaly tvořit super partu.  
V dubnu nás čeká velikonoční prodloužený víkend na Ostaši a máme v plánu i nějakou tu 
letní dovolenou. Zimní lyžovačku ještě letos asi nedáme ,boby a sáně ale určitě pořádně 
provětráme.  

Za KD1 Sam Dolejš 
 

®

http://www.casdsmichov.cz/


KŘESŤANSKÝ DOMOV – KD2 
www.casdsmichov.cz                                sbor Praha Smíchov 

 
 

 

INFORMACE O ČINNOSTI KD2 V ROCE 2018 
 
Rok 2018 jsme zahájili dovolenou v Tanvaldu v Jizerských horách v Penzionu Bobovka. 
Týden sportu, vycházek, příběhů pro děti a společného zamýšlení nad Písmem se nám 
vydařil. 
 

V dubnu jsme ve spolupráci s Radkem Jonczym a odděleními KD z ostatních pražských 
sborů uspořádali celopražskou Rodinnou bohoslužbu. 
Další jarní akcí byla procházka Prokopským údolím, děti prozkoumaly lom, zahrály si na 
horolezce, rozdělali jsme oheň. 

 
Předprázdninový výlet do Prachovských skal také dopadl hezky, počasí nám přálo, a tak 
někteří využili i blízké koupaliště. 
V červenci jsme jeli na dovolenou na chatu Skalní hrad v Malé Úpě. Prošli jsme pohádkovou 
stezku, zajeli do sousedního Polska, ale hlavně jsme společně vyšli na Sněžku. Děti statečně 
šlapaly. Večery opět patřily dětským příběhům a zamýšlením nad Biblí. Byl to povedený 
týden. 

®

http://www.casdsmichov.cz/


V září jsme vyjeli na prodloužený víkend do Luhu u Čími. Procházky, rozhovory, hry, 
zamýšlení, zpívání, večerní ohně. Za dětmi přišel jeden večer pán zdejšího panství a 
prozradil, že je v blízkosti ukrytý poklad. Děti musely splnit několik úkolů a na závěr přelstít 
rytíře Luha a rytíře Číma. Vše se podařilo a děti si odnesly sladkou odměnu. 
V listopadu jsme uspořádali sborovou Rodinnou bohoslužbu.  
 

Konec roku jsme strávili ve Rtyni v Podkrkonoší na chatě Karolína. Lyžování i běžkování, 
stavění iglú, Silvestr s hrami, světly, s vyjádřením vděčnosti za minulý rok.  
 

Plán na rok 2019: 
 

Zimní dovolená asi opět v Tanvaldu, velikonoční pobyt v Hromnicích na Plzeňsku, letní 
dovolená v Luhu u Čími, výlet parním vlakem, společné procházky přírodou, návštěva 
Domu zaniklých řemesel. Dále třetí celopražská a druhá sborová Rodinná bohoslužba. Rádi 
bychom navázali užší spolupráci s oddělením KD1. 
 

Děkujeme všem, kteří se účastní akcí a pomáhají nám je tvořit. Vždy se navzájem více 
poznáváme, sdílíme a užíváme společných chvil. 
 

Za KD2 Mariana a Jarda Skálovi 
 

KŘESŤANSKÝ DOMOV – KD3 & GENERACE 50plus 
www.casdsmichov.cz                                sbor Praha Smíchov 

 
 
 

INFORMACE O ČINNOSTI KD3 A GENERACE 50PLUS ZA ROK 2018 
 

V 1. pololetí jsme se jako KD setkali, abychom si přiblížili některé zajímavosti v péči o náš 
organismus a celkové zdraví.  Se zaujetím jsme si předávali zkušenosti a dobré rady. Byli 
jsme si zároveň posluchači i rádci s tím, co nám v životě pomáhá. 
 

V červnu nás slunce vytáhlo do Dendrologické zahrady, abychom si prohlédli 
rododendrony, jabloně, šeříky, tavolníky a 8000 dalších rostlin. 
 

Po prázdninách jsme měli společné setkání oddělení 50+ a KD. Naším společným zájmem 
je, abychom se jako sbor nedělili na skupiny, ale společně prožívali chvíle jak při 
bohoslužbě, tak i při dalších sborových činnostech. Proto jsme se sešli ke společné diskuzi 
o tom, čím chceme sami sebe i shromáždění sboru obohatit. Co by mělo být tím, co nás 
zajímá a v Kristu spojuje. Stejně jako Pán Ježíš nerozděloval společenství, tak i náš zájem je 

®

http://www.casdsmichov.cz/


o co nejširší spojení členů sboru v našich aktivitách. Setkání bylo a je pro všechny bez 
rozdílu věků. 
 

V dalším měsíci jsme se společně setkali s hebraistou Dr. Robertem Řehákem na cestopisu 
s názvem Izrael od starověku po dnešek. Akce byla pořádána společně s oddělením 
evangelizace, KD a 50+. Slyšeli jsme zase jiný pohled na historii a současnost Izraele.  
 

Nakonec jsme v prosinci zavzpomínali na výjimečné události, osobnosti a situace našeho 
sboru formou projekce fotografií. Myslíme, že takováto setkání utužují společenství sboru.  
Budeme rádi, když se k nám přidají další oddělení sboru, tak abychom mohli tvořit jedno 
společenství s širokým záběrem činnosti. Mezi námi je nám hezky i u pohoštění, které si na 
závěr připravíme. 
 

Bůh nám žehnej i v nastávajícím působení sboru v roce 2019. 
 

                    Josef Prokop a Petra a Jiří Kapounkovi 
 

INTERNETOVÉ AKTIVITY SBORU 
 

16 LET ONLINE 

 
Tento rok je to již 16 let od našeho prvního vysílání. S pomocí techniky a několika 
dobrovolníků můžeme každou sobotu vysílat Boží slovo do celé České republiky i zahraničí. 
Za to bych chtěl poděkovat všem, kdo se na vysílání přímo či nepřímo podílí. 
 

V posledním roce jsme se bohužel potýkali s několika technickými problémy. Změnili jsme 
proto poskytovatele internetu a koupili malý mix na míchání zvuku. I přes některé problémy 
se však snažíme každý týden vysílat v co nejlepší kvalitě zvuku i obrazu. 
 

Jsme rádi, že můžeme vykonávat tuto služebnost a zprostředkovávat tak bohoslužbu lidem, 
kteří se jí fyzicky nemohou zůčastnit.  

Martin Havláček 
 

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. 
 

Přidávám statistiky za uplynulý rok. Webové stránky casdsmichov.cz během roku 2018 
navštívilo 97 070 unikátních IP adres. Každou sobotu zobrazí náš web 250 – 300 lidí. 
 

František Nohejl
 

http://www.casdsmichov.cz/


ADRA, BANGLAKIDS A NÁŠ SBOR 
 

ADRA , 
 

Aktivity na podporu ADRA, o. p. s. a Nadace ADRA 
 

32 147 Kč pro rodinu nemocného Matýska Nováka 
18. března se v našem sboru konal další ročník mládežnické akce ANDĚL. Součástí 
programu byla již tradičně sbírka, tentokrát na pomoc rodině 11letého Matýska, který 
se předčasně narodil s vadou srdce a mozkovou obrnou. Věděli jsme, že jeho maminka 
Blanka, sama opakovaně onkologicky nemocná, jako samoživitelka jen stěží zvládá ze 
zdravotních i finančních důvodů péči o svého syna. Proto vybrané peníze byly určeny na 
zaplacení osobní asistentky, která by pomáhala Matýskovi a jeho mamince zvládat 
denní aktivity. Vybrané peníze byly pro tuto rodinu opravdovým požehnáním. Žel, jak 
jsme se dozvěděli, maminka na podzim své nemoci podlehla. Bratr Matýska Filip byl 
svěřen do péče tetě a Matýska se ujal otec, který si po rozvodu založil novou rodinu. 
Nadace ADRA podporuje Matýska i nadále. 
 

21 765 Kč  na podporu činnosti ADRA  
12. května jsme v rámci celosvětové soboty pro Adru s názvem „Modlitba pro Adru“ 
vybrali 21 765 Kč a modlili jsme se činnost této organizace. Děti si vyslechly příběh o 
6letém Hynkovi, který po úrazu přežil klinickou smrt a dvouměsíční bezvědomí a má 
díky pomoci dárců reálnou šanci žít plnohodnotný život, přítomní se dozvěděli něco více 
z činnosti české Adry a zhlédli videospot mapující 25 let působení Adry v ČR. 
 

23. září ADRA běh – „Běžíme pro život, ne o život“ 
Na podporu vzdělávacího centra ve slumu Čalantika v hlavním městě Bangladéše se 
uskutečnil na Letenské pláni běh, jehož se jako dobrovolníci při organizaci ale i jako běžci 
zúčastnilo zhruba 15 osob z našeho sboru. Díky sportovním i gurmánským výkonům 
běžců i návštěvníků se podařilo vybrat téměř 70 000 Kč, které putovaly přímo do slumu 
Čalantika. Tento příspěvek pokryje přibližně 10 dětem z nejchudších rodin studium na 
základní škole a teplé jídlo na celý 1 rok.   
 

1 645 Kč na podporu dobrovolnictví v ČR 
13. října jsme se připojili k celorepublikové sbírce sobotní školy a vybrali 1 645 Kč na 
podporu dobrovolnictví. ADRA provozuje již 15 dobrovolnických center a v roce 2018 
vyslala do domovů pro seniory, děti, nemocnic a dalších zařízení přes 2 500 
dobrovolníků. 
 

999 Kč od našich smíchovských dětí pro handicapovaného chlapce Hynka 
Rozhodli jsme se, že mimo pravidelné seznamování se s biblickými příběhy, zapojíme 
naše smíchovské děti v rámci dětské sobotní školky i do praktické pomoci. A tak jsme 
jim přiblížili osud 6letého Hynka, který je kvůli tragické nehodě zcela odkázán na 
nepřetržitou pomoc nejbližších. Každou sobotu tak děti dávaly svůj malý obnos do sbírky 
na to, aby Hynek mohl absolvovat na rehabilitační klinice speciální terapii, kterou 
nehradí zdravotní pojišťovna. V druhé polovině roku až do r. 2019 pak děti přispívaly na 



pomoc rodinám syrských uprchlíků do Libanonu, v údolí Biká, a to především na instalaci 
nádrží na vodu a latrín. 
 

9 000 Kč – dlouhodobý projekt – podpora vzdělávání bangladéšského chlapce 
v rámci projektu BanglaKids 

I v roce 2018 jsme jako sbor finančně podpořili 
17letého chlapce Marmu Montgoisinga 
částkou 9 000 Kč (750 Kč měsíčně). Žije a 
studuje na internátní škole Hill Tracts a díky 
našemu příspěvku mohl studovat a obdržet 
školní pomůcky, třikrát denně výživné teplé 
jídlo, základní lékařskou péči, ubytování, 
jednou ročně školní uniformu, oblečení, boty 
hygienické potřeby apod. Jeho otec zemřel, 
matka pracuje jako pomocná dělnice a ze 
svého malého příjmu nemůže chlapce uživit. 
Marma se chce stát lékařem, jeho oblíbenými 
předměty jsou bengálština, matematika a 
angličtina. Rád hraje kriket a šachy a čte knihy. 
Ve škole se mu líbí. V průběhu roku jsem mu za 
náš sbor zaslala dopis a také my jsme od něj 
obdrželi zprávu, obrázek, vysvědčení a 
fotografie, které jsou vystaveny na ADRA 

nástěnce. 24. listopadu se zástupci našeho sboru zúčastnili setkání s koordinátory 
projektu BanglaKids s dárci.  
 

Adresné podpoře dětí se ADRA ČR věnuje již od r. 1999 a díky dárcům zajistila vzdělání 
více než 6 500 bangladéšským dětem, zrekonstruovala 42 školních budov, dodala 
chybějící vybavení, postavila 1 novou vesnickou školu, zavedla elektřinu do škol, 
postavila čistírny vody a vyškolila 848 učitelů. 

Jménem sboru vám všem z celého srdce děkuji za vaši vnímavost, obětavost a štědrost! 
        

          Za odd. ADRA Mirka Žaludová 
 

ARCHA POMOCI PRAHA - APP 
 

ARCHA POMOCI PRAHA 
 

V rámci našeho sboru jsme zajišťovali prostřednictvím Archy pomoci Praha 
systematickou sociální pomoc seniorům a osobám se zdravotním postižením, a to již 
čtvrtým rokem.  
 

Archa pomoci Praha je pomocnou organizací našeho sboru a seniorům a osobám se 
zdravotním postižením se tak dostává pomoci při řešení jejich sociálních záležitostí, 
podpory v jejich co nejdelším a nejsamostatnějším životě doma a také mají možnost 



využít návštěv dobrovolníků. V rámci Archy pomoci Praha pomáháme v tom, co 
přesahuje možnosti diakonie.  
 

Prostřednictvím Archy pomoci Praha nabízíme pomoc členům z našeho i z dalších 
pražských sborů. Je tady ale i pro ostatní potřebné seniory a osoby se zdravotním 
postižením z Prahy a Středočeského kraje, kteří řeší sociální záležitosti a možná se dosud 
nesetkali s naší církví a její činností.  
 

Naše pomoc slouží při řešení nejrůznějších sociálních situací seniorů a osob se 
zdravotním postižením. Ať už potřebují zajistit sociální služby, řešit svoji finanční situaci, 
bydlení či např. vyřídit různé záležitosti na úřadech. Našimi činnostmi 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 seniorům 
a osobám se zdravotním postižením ke kvalitnějšímu životu a rozšíření jejich sociálních 
kontaktů s dalšími osobami. Svoji pomoc nabízíme také osobám, které řešily péči o své 
blízké nebo známé. 
 

Činnosti, při kterých jsme seniorům a osobám se zdravotním postižením 
pomáhali v r. 2018 

▪ pomoc při hledání, výběru a zajištění sociálně-zdravotních služeb, 
kompenzačních pomůcek (vč. pomůcek na předpis), sociálních dávek 
(příspěvku na péči, na bydlení atd.) 

▪ pomoc při vyřizování záležitostí seniorů a osob se zdravotním 
postižením na úřadech a při jednání s různými institucemi (pomoc při 
vyplňování formulářů a žádostí, vyřizování záležitostí potřebných osob 
na úřadech, komunikace s poskytovateli dalších služeb – dodavateli 
energií, telefonními operátory, správními firmami atd.) 

▪ doprovod při vyřizování jejich záležitostí (na úřady, obhlídku sociálních 
zařízení atd.) 

▪ poskytnutí psychické opory v krizové situaci a dlouhodobé provázení 
osob v náročném období 

▪ preventivní činnost – informování o službách a dávkách, které mohou 
pomoci seniorům a osobám se zdravotním postižením v budoucnu, aby 
se nedostali do náročné situace – např. informace o tísňové péči, osobní 
asistenci, odlehčovacích službách, preventivní podání žádosti do 
domova s pečovatelskou službou či pro seniory pro případ zhoršení 
zdravotního stavu 

▪ poradenství – poskytování informací o sociálních službách, dávkách, 
kompenzačních pomůckách atd.; pomoc při zorientování v životní 
situaci potřebných osob a společné hledání vhodného řešení  

▪ praktická pomoc – např. pomoc při změně trvalé adresy, při hledání 
bydlení, při sepsání vyjádření na instituce; zjišťování informací, kontaktů 
a hledání služeb pro osamělé seniory bez připojení k internetu atd. 

▪ dobrovolnický program k posílení sociálních kontaktů seniorů a osob 
se zdravotním postižením 

 



Přehled činnosti v rámci projektu 
 

Během roku jsme pracovali celkem s 62 různými osobami. Z toho s 53 seniory a 9 
osobami se zdravotním postižením (tělesným či duševním onemocněním). Rok od roku 
pomáháme stále většímu počtu seniorů a osob se zdravotním postižením, a to i přesto, 
že máme pro sociální práci a další činnosti Archy pomoci Praha vyhrazené, vzhledem 
k velikosti rozpočtu, pouze dva dny v týdnu.  
 

Naše pomoc se během roku dostala k novým lidem, ale i k těm, se kterými jsme 
pracovali v předešlých letech. Tito lidé byli velmi rádi, že se na nás mohou znovu obrátit 
i se svými novými problémy. Pro někoho stačilo zajistit jednorázovou či krátkodobou 
pomoc a podporu, ale 48 % seniorů nebo osobám se zdravotním postižením jsme 
pomáhali opakovaně po několik měsíců – např. 2-3 měsíce, 6 či 9 měsíců, ale 
v některých případech potřebovali osamocení senioři naši pomoc během celého roku. 

 

Komu všemu jsme zajistili pomoc? Pomoc Archy pomoci Praha směřovala především 
k členům CASD (42 % osob), a to z našeho Smíchovského sboru, ze sboru Strašnice, 
Vinohrady, Bethany, Krč, Sedlec. Prostřednictvím poradenství jsme mohli pomoci 
také členům z mimopražských sborů.  
 

Dále se ve 24 % případech jednalo o 
příbuzné, známé členů CASD, o osoby 
navštěvující bohoslužby a také o bývalé 
členy naší církve. Ve 34 % případů se 
jednalo o další osoby (z jiných denominací 
a také o další obyvatele Prahy). 
   
Ti, kterým jsme pomáhali, ocenili, že 
s námi mohli probrat svoji situaci, získat 
důležité informace ze sociální oblasti a 
dostalo se jim také praktické pomoci 
v tom, co potřebovali řešit. 

Z návštěv koordinátorky u seniorů a osob se zdravotním postižením 
 

Dobrovolnický program 
 

Během roku jsme zajišťovali též koordinaci návštěv dobrovolníků doma u seniorů a u 
osob se zdravotním postižením.  
 

Setkávání s dobrovolníky pro ně znamenalo vzácné chvíle. Velmi si dobrovolníky chválili                
a těšili se na jejich návštěvy. Nejčastěji si navštěvovaní s dobrovolníky povídali, chodili 
spolu na procházky a také se věnovali společné činnosti. V případě věřících seniorů i 
dobrovolníků se měli možnost vzájemně sdílet o své víře, či si společně číst Bibli.  
 

Dobrovolníci navštěvovali seniory a osoby se zdravotním postižením nejčastěji 1x týdně. 
Někteří z nich i 2x týdně. Další dobrovolníci docházeli na návštěvy dle svých možností 
alespoň občasně. 
 



Během roku se společně scházelo 7 dobrovolnických dvojic, které spolu strávili během 
94 návštěv celkem 204 hodin.  
 

Výlet pro seniory 
 

Se seniory jsme se v září vydali na společný výlet na zámek Jemniště a do japonské 
zahrady v Olešku. Oslavili jsme tak s nimi v předstihu jejich Mezinárodní den seniorů. 
Díky daru speciálně určenému na úhradu nákladů tohoto výletu jsme se seniory mohli 
podniknout celý výlet objednaným midibusem, zaplatit jim vstupné do expozic a pozvat 
je na několikachodový oběd do výborné zámecké restaurace. Senioři prožili velmi pěkný 
čas. Navíc se mohli podívat do míst, kam by se někteří z nich bez zajištěného odvozu a 
doprovodu nedostali. 
 

Hospodaření Archy pomoci Praha v r. 2018 
 

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. 2018: 
 

Výdaje Kč 

Provozní náklady 

Materiálové náklady, cestovné,  
telefony, ostatní služby 

29.473,- 

Osobní náklady 

Mzdové náklady 2 pracovníků (DPP, DPČ) 119.539,- 

Odvody na sociálním a zdravotním pojištění;  
pojištění dobrovolníků 

 39.720,- 

Výdaje celkem 188.732,- 

 

Příjmy Kč 

Grant od Českého sdružení CASD 90.000,- 

Dar sbor Praha-Smíchov 14.000,- 

Soukromí dárci (členové sborů atd.), vč. daru 
na výlet seniorů 

83.206,- 

Dary z adventního koncertu  
Smíchovského pěveckého sboru 

23.078,- 

Bankovní úroky      277,- 

Příjmy celkem 210.561,- 
 



Přehled hospodaření 

Výdaje 188.732,- 

Příjmy 210.561,- 

Rozdíl (přebytek) 21.829,- 

 
Do r. 2019 jsme vstoupili s přebytkem 21.829,- Kč, který bude použit na úhradu nákladů 
v r. 2019. 
 

Přínos činnosti Archy pomoci Praha 
 

Prostřednictvím Archy pomoci Praha se dostává seniorům a osobám se zdravotním 
postižením systematická sociální pomoc.  Ta je určena jak pro naše členy, tak má přesah 
mezi rodinné příslušníky našich členů a stejně tak mezi obyvatele Prahy. Naši činnost 
znají také na sociálním odboru Městské části Praha 5 a oslovují nás při řešení různých 
situací svých občanů – zejména seniorů. Na doporučení sociálního odboru se na nás 
např. obrátila jedna z obyvatelek Prahy 5 v souvislosti s péčí o své rodiče-seniory. Velmi 
ocenila poskytnuté informace a rady, vyhledání sociálních služeb i další pomoc 
v souvislosti s žádostí o sociální dávky pro své rodiče.  
 

Na Archu pomoci Praha se obracejí, jak samotní senioři, tak diakoni z jednotlivých sborů, 
kazatelé a další členové. Ti vítají, že se mají kam obrátit o odbornou sociální pomoc, 
nebo že mohou tuto pomoc doporučit svým známým. Tak mají někteří lidé možnost 
poznat praktický křesťanský život nejen svých známých-adventistů, ale i našeho sboru a 
v celkovém měřítku i naší církve jako takové. 

 

V rámci projektu Magistrátu hl. m. Prahy se nám podařilo také zařídit pro seniory službu 
tísňové péče zdarma až do září tohoto roku (služba je jinak hrazená).  
 



Prostřednictvím zajištění návštěv dobrovolníků jsme zejména seniorům pomohli, aby se 
necítili tak sami, měli zpříjemněné dny společností dobrovolníka a díky společným 
činnostem s dobrovolníky mohli být senioři i více aktivní – např. se dostali častěji ven na 
procházku.  
 

Pomoc nabízíme všem seniorům i osobám se zdravotním postižením zdarma. Všechny 
dary a též prostředky z grantu Českého sdružení byly proto velmi důležité, abychom 
mohli zajistit tuto pomoc.   
  

Závěr 
 

I v r. 2019 chceme zajistit pro seniory a osoby se zdravotním postižením co 
nejkomplexnější sociální pomoc, aby mohli co možná nejdéle zůstat žít ve svém domově 
a při řešení svých sociálních záležitostí nebyli sami.  
 

Děkujeme všem, kteří se zapojili do činnosti Archy pomoci Praha jako dobrovolníci, ať 
už jako ti, kteří navštěvovali seniory či osoby se zdravotním postižením, nebo ti, kteří 
pomohli s administrativními, organizačními a jinými činnostmi. Děkujeme též za činnost 
správní radě. 
 

Cítíme vděčnost, že Pán Bůh vstupoval do situací těch, kterým jsme mohli pomoci a že 
nám byl oporou a pomocí při řešení jejich složitých situací. 
 

Mnohokrát děkujeme všem dárcům za jejich finanční dary, díky kterým jsme mohli 
zajišťovat realizaci sociální pomoci pro seniory a osoby se zdravotním postižením během 
celého roku.   

Jana Bláhová, koordinátorka 
Více informací o Arše pomoci Praha na www.archapomoci.cz 
 
 

KLUB ZDRAVÍ 
 

 

 

 

 
 

 www.zivotazdravi.cz            Praha Smíchov   
 

KLUB ZDRAVÍ PRAHA SMÍCHOV V ROCE 2018 
 

Také v roce 2018 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. Moc díky za ochotu! 
 

http://www.archapomoci.cz/


Meditace a rozjímání,  6.1.2018  Miroslav Kysílko 

Cvičení pro nohy,  3.2.2018  Anna Boušková 

Pokojové květiny,  3.3.2018 Kafka František 

Víkend zdraví sboru  6.-8.4.2018   Zdravá chůze 

Vbočený palec,  5.5.2018  Ivana Hlouchová 

Zdravý životní styl,  1.9.2018,  Luděk Bouška 

(Sobota seniorů  6.10. 2018 KZ  se nekonal) 

Sport - Tenisový turnaj,  7.10.2018  Praha 5 na Šmukýřce 

Zdravá střeva,  3.11.2018,  Ing. Marie Ředinová 

Povídání o medu,  1.12.2018, Mgr. Zdeňka Fialová 

Sport - Badminton,  16.12.2018  společný trénink 
 

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 2019 budeme pokračovat v pravidelných setkáváních, hosty budou třeba Ivanka 
Říhová, Jana Bláhová, Roman Uhrin, br. Scharfengerg z USA a další. 
 

Za spolupráci při organizaci děkuji především Verče, Samovi, Honzovi, Anně a dalším 
ochotným. 

Zapsal Luděk Bouška 
 

T. O. M. - TURISTICKÝ ODDÍL MALVAZINKY 

 

ZPRÁVA TOMu ZA ROK 2018 
TURISTICKÝ ODDÍL MALVAZINKY 
 

Letošního, dvanáctého ročníku, se zúčastnilo 105 účastníků, kteří nachodili 1.125 km 
 

Díky Bohu, který nás na našich cestách provázel, se všichni vrátili do svých domovů, 
unaveni, radostní z překonání mnohdy svých možností. 
 

Děkuji všem, kteří se na přípravě výletů podíleli. 
 
Objevili pro nás nová zákoutí naší přírody, květiny či stromy, nové zážitky, nové přátele. 
Stále platí, že jsme otevřené společenství, takže se našich společných výletů mohou 
zúčastnit lidé z jiných církevních společenství, i lidé, kteří se nehlásí k Bohu, jako ke 
svému Spasiteli. A tak i tyto výlety mohou sloužit a také slouží k rozhovorům o Boží lásce. 
 

http://www.zivotazdravi.cz/
http://www.zivotazdravi.cz/


Přichází i tací, kteří se o naše výlety dozvědí prostřednictvím internetu při sobotním 
kázání. 
 

Na modlitbách děkuji Bohu, že nás provází na těchto výletech, že nám dává tolik zdraví, 
že se můžeme scházet a užívat si přírody, kterou nám Pán dal k užívání a také k ochraně. 
 

VÝLETY TOMU V ROCE 2018 
 

21.1.  “Z Vyšehradu do Braníka” 

18.2.    “Připoutejte se - start povolen” 

18.3.    “Kaňony dvou potoků” 

15.4.   “Nejkrásnější květina časného jara” 

20.5.    “Po stopách Keltů I” 

17.6.    “Po stopách Keltů II” 

26.8.   “Malou Stranou” - mimořádný výlet 

16.9.    “Mělník - Na soutok Vltavy a Labe” 

21.10.   “Radotín - Kazín - Jíloviště” 

18.11.     zrušeno 

16.12.      zrušeno 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
TERMÍNOVÁ LISTINA VÝLETŮ V ROCE 2019 
 

Leden 20.1.             Červenec prázdniny 

Únor     17.2.             Srpen        prázdniny   

Březen    17.3.              Září           15.9. 

Duben     14.4.              Říjen         20.10. 

Květen  19.5.              Listopad   17.11. 

Červen  16.6.              Prosinec   15.12 
 

 Radek Zelenka                                      



     

Účast maxi 

Účast normál 

Účast mini 



SLUŽBA ŽEN 
 

ODDĚLENÍ  SLUŽBY ŽEN 
Oddělení Služby žen se v roce 2018 zaměřilo na tyto oblasti: 
 

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 9. června 2018 se ve smíchovském sboru uskutečnila sobota Služby žen. V ten 
den jsme si v naší církvi připomněli službu žen – našich sester – ať už v církevních 
služebnostech, dobrovolnických aktivitách, našich rodinách i rodině sborové. Po kázání 
Soni Sílové na téma „Boží čas“ se přítomné ženy mohly sdílet při společném obědě a 
posezení v „cukrárně“. 
 

V sobotu 27. října 2018 uspořádalo oddělení Služby žen při Českém sdružení CASD a 
smíchovského sboru společnou Sobotu žen na téma O rituálech. Na Sobotě žen se sešlo 
asi 110 žen z různých sborů z celých Čech. Téma dopoledního kázání Soni Sílové „Příště 
znovu a lépe?“ přítomné sestry hodně oslovilo a připravilo půdu pro odpolední 
přednášku Vítězslava Vursta „Zapomenuté bohatství (Když se rituály vytratí)“. 
Příjemnou atmosféru sobotního setkání doplnil podvečerní koncert Jindřicha 
Černohorského a jeho kapely. Během dne zbyl čas i na společné posezení žen a sdílení. 
 

Další aktivity 
Smíchovské ženy se zapojily do vaření sobotních polévek pro seniory a potřebné. Je to 
aktivita dlouhodobá, pokračuje díky ochotě žen (i mužů) již pátým rokem. Ženy 
pomáhaly také při zajišťování občerstvení pro členy sboru a hosty bohoslužeb.  
 

Oblíbenými se stala i občasná setkání při výtvarných činnostech, např. Scrapbooková 
odpoledne s Jitkou, při kterých si ženy i větší děti vyráběly z papíru různá přáníčka, 
obrázky a diáře. Tato setkání byla tématicky zaměřená (např. předvánoční tvoření) a 
byla příležitostí nejen k tvůrčímu vyžití, ale i k popovídání a vzájemnému sdílení žen a 
dívek. 
 

Oddělení Služby žen hledá i další možnosti zapojení do sborového života a podporuje 
aktivity ostatních oddělení (například sborový zpěv, víkendy a kluby zdraví, aj.). 
 

Co chystáme pro rok 2019 
Nový rok 2019 bude specifický svým zaměřením na konference naší církve. Bude méně 
času na společné akce. Přesto bychom rádi uskutečnili sobotu pro ženy našeho 
smíchovského sboru. Na podzim budeme mít možnost sejít se na Konferenci žen Česko-
slovenské unie v Brně.  

Za oddělení Služby žen Jitka Michalcová 



OZVUČENÍ A PROMÍTÁNÍ 
 

OZVUČENÍ  
 

Milí spoluvěřící ze Smíchovského sboru, 
každou sobotu se scházíme v našem sále a posloucháme kázání, písně, často různé 
přednášky i koncerty, dětská vystoupení atd., abychom posilovali vztah k našemu Pánu 
i k sobě navzájem. Kde jsou ale ty doby, kdy se řečníci učili mluvit nahlas a zpěváci museli 
uzpívat celý sál. Proto tu máme oddělení ozvučování, abychom všichni slyšeli každé 
vyřčené slovo a každý zazpívaný tón. 
 

V současné době se této službě věnují čtyři bratři: Róbert Chiminiec, František Nohejl, 
Vítek Očko a Jára Říha. Každou sobotu se staráme o ozvučení kázání, sborového zpěvu, 
dětských příběhů, příspěvků po kázání a varhanního doprovodu. Ozvučujeme takto sál, 
foyer, dětskou místnost, sluchátka pro nedoslýchavé a zvukový signál poskytujeme i pro 
internetové přenosy. 
 

Mimo tu běžnou bohoslužbu se ale staráme i o ozvučení mimořádných akcí. To jsou 
např. besídky, koncerty pěveckého sboru, mládežnické akce Anděl, přednáškové cykly, 
svatby atd.  
 

Pokud vznikne požadavek na takovouto mimořádnou akci, je třeba, aby osoba pověřená 
jeho organizací s námi požadavky na ozvučení včas projednala. Zamezí se tak 
nedorozuměním a vedoucí akcí je budou mít možnost lépe a v klidu zajistit. O každé akci 
mimo běžnou bohoslužbu nás tedy prosím informujte co nejdříve, abychom mohli 
zajistit přítomnost zvukaře a techniku na daný termín. Přispějeme tak k tomu, aby 
všichni, nejen posluchači, ale i učinkující, vedoucí akcí i my u "mixpultu" jsme z těchto 
akcí měli co největší duchovní užitek.  
 

Na závěr jsem vás chtěl vybídnout, abyste nás upozornili, kdyby někde něco 
nefungovalo, nebylo slyšet nebo naopak bylo moc nahlas. Pokud to bude technicky 
možné, rádi to napravíme. Zároveň také technicky založeným zájemcům nabízíme, aby 
přišli a rozšířili naše řady. 
Tak ať to zní! 

Váš Jára Říha 
 

PROMÍTÁNÍ SPOLEČNÝCH PÍSNÍ, TEXTŮ A PREZENTACÍ  
 

V roce 2018 pro nás promítání zajišťovali: Ondra Cepl (vedoucí promítání do dubna 18), 
Robert Heczko, Milan Prokopčák (zástupce vedoucího), Matěj Louda, Lukáš Hora, 
Martin Voleský a Honza Slavíček (vedoucí promítání od května 18). Občas pomohla i 
Nadja Buha a Tomáš Ondráček. Všem zapojeným patří velké díky! 
 

Noví zájemci o promítání v roce 2019 nechť se hlásí u Honzy Slavíčka, budeme rádi za 

posily nejen z mládeže! 😊  
 



Promítáme texty dvou písní během sobotní školy, tří až čtyři písně během kázání, 
témata úkolu sobotní školy, informaci ke sbírkám a další materiály dle požadavků 
kazatelů či uvádějících.  

Za tým promítačů zapsal Honza Slavíček 
 

 

VÝBOR SBORU 
 

VOLEBNÍ OBDOBÍ 2018-2020 
 

Cepl Josef*                               kazatel 

Sílová Soňa        kazatel  
Müller Milan                      1. starší sboru 
Bezděkovský Petr                starší sboru 
Heczko Robert                     starší sboru                       
Bartoš Jaroslav     starší sboru  
Balcar Marek                     vedoucí sboru 
Boušková Anna                     tajemník sboru 
Voleská Jana                         pokladník sboru 
Zelenka Radek                      první diakon 
Bláha Pavel                           vedoucí odd. evangelizace  
Kubík Jan st.                         vedoucí sobotní školy  
Dolejš Samuel                  vedoucí KD1, Klub Pathfinder 

 
*v roce 2019 po konferenci ČS CASD změna kazatele 

Jaroslav Bartoš starší sboru 
 

ROZDĚLENÍ ODPOVĚDNOSTI (PATRONACE)  
STARŠÍCH A VEDOUCÍHO SBORU ZA OBLASTI A ODDĚLENÍ V OBDOBÍ 2018-2020 

 

Koncept - podpora a dialog s vedoucími oblastí a oddělení (bez ohledu na to zda jsou 
či nejsou ve VS), podpora potřeb oddělení ve VS tam, kde vedoucí není členem VS. 
Marek Balcar (MB), Jaroslav Bartoš (JB), Petr Bezděkovský (PB), Róbert Heczko (RH), 
Milan Müller (MM), Společná zodpovědnost kazatelů a starších (K+S)  
 

Oddělení, Oblasti Vedoucí, koordinátor Patron 2016-2018 
    

ODDĚLENÍ 

MISIE Pavel Bláha   RH P.Bláha 

DIAKONIE Radomír Zelenka   JB R.Zelenka 

SBOROVÁ AGENDA-tajemník Anna Boušková  starší   

ŘÁDY*   MM  MM 

KRONIKA Marie Komárková  MM   

FINANCE, MAJETEK-hospodář Jana Voleská  MM J.Voleská 
 



GENERACE  

MLÁDEŽ Vít Oczko  PB T.Ondráček 

KD1 Samuel Dolejš  JB JB 

KD2 manželé Skálovi  PB J.Havlíček 

KD3 manželé Kapounkovi  JB JB 

Generace 50plus Josef Prokop  JB   

    

ČINNOSTI 

KP Jakub Fraj  JB, PB J.Bezděkovský 

ADRA Mirka Žaludová  JB J.Havlíček 

APP    MM JB, MM 

SLUŽBA ŽEN Jitka Michalcová  RH MM 

KZ Luděk Bouška  RH J.Havlíček 

TOM Radek Zelenka  JB R.Zelenka 

HUDBA, ZPĚV Lenka Říhová  RH MM 

ZPĚV DĚTÍ Vladěna Nohejlová  JB   

    

BOHOSLUŽBY 

SŠ Jan Kubík st.  MM J.Kubík 

DSŠ Barbora Bezděkovská  PB PB 

BOHOSLUŽBA SLOVEM kazatelé, laici  K+S J.Cepl 

VP Starší, diakoni VP MM, JB JB, MM 

    

TECHNICkÉ ZAJIŠTĚNÍ 

OZVUČENÍ Jaromír Říha  RH RH 

PROMÍTÁNÍ Jan Slavíček  RH RH 

    

MEDIÁLNÍ SLUŽBY 

ZPRAVODAJ Jaroslav Bartoš  JB JB 

INTERNET, KOMUNIKACE František Nohejl  PB PB 

PŘENOSY ON-LINE Martin Havlíček  PB PB 

NÁSTĚNKY vnější Ilona Hudová  MM   

    

SLUŽBY OSTATNÍ 

SÁL Iva Poldaufová  RH   

KUCHYNĚ Jitka Michalcová  RH   

    



PLÁNOVÁNÍ 

ROČNÍ Marek Balcar  RH RH 

ČTVRTLETNÍ Jaroslav Bartoš  JB JB 

PŘÍBĚHY Barbora Bezděkovská  PB   

TEXTY Robert Heczko  RH JB 

PŘÍSPĚVKY Květoslava Ceplová  MM   

    

LITERATURA, PERIODIKA 

KNIHOVNA Marie Komárková  MM   

TRAKTÁT Pavel Bláha   RH   

   

*kromě církevního řádu máme ve sboru několik neformálních řádů (uvádění 
bohoslužby, řád při VP, forma svatební bohoslužby, forma smuteční bohoslužby, 
pravidla pro sňatky v případě rozvedených snoubenců, nebo kteří nejsou členy …, statut 
Archy pomoci. Občas se vyskytne potřeba něco upravit, znovu promyslet a dát činnosti, 
rozhodování psanou formu. 

Milan Müller starší sboru 
 

VÝBOR SBORU A RADA STARŠÍCH - DOKUMENTY 
 

INTERNÍ PRAVIDLA POHYBU LIDÍ BEZ DOMOVA V MODLITEBNĚ  

Sboru Církve adventistů s.d., Peroutkova 57, Praha 5 – Smíchov 
(konzultováno s pracovnicí Hygienické stanice a pracovníkem Naděje) 
 

a) Stanovení interních pravidel je plně v kompetenci sborového výboru.  
b) Cílem pravidel je zajistit základní hygienické zabezpečení prostoru, ve 

kterém se setkávají všechny generace příchozích, včetně malých dětí. 
c) Dodržování pravidel směřuje k ochraně zdraví lidí, pohybujících se 

v prostorách modlitebny.  
d) Jednotlivá pravidla vycházejí z reálného nebezpečí přenosu infekčních 

chorob od osob bez domova, kteří žijí v „rizikovém“ prostředí, stejně tak 
jako z reálného nebezpečí přenosu vší dětských, vší šatních, svrabu, štěnice 
domácí (výskyt popsaného hmyzu je u lidí bez domova v Praze v současné 
době velmi vysoký). 
 

Modlitebna 
• Ve všech prostorách modlitebny (bohoslužebný prostor, učebny, jídelna, 

toalety…) je dovoleno lidem bez domova pohybovat se pouze s osobními 
věcmi (doklady, peněženka, mobilní telefon…) v jedné malé tašce. Ostatní 
zavazadla zůstávají uložena ve vyhraženém prostoru šatny.  
 

Zajištění: Ideálně samostatná skříňka jen pro věci lidí bez domova kvůli 
šíření zejména vší šatních a štěnic. Kdo: Dle domluvy s J. Bartošem. 



• Lidem bez domova je dovolena přítomnost pouze v bohoslužebných 
prostorách a na toaletách v době SŠ a bohoslužby. Během konání SŠ a 
bohoslužby není dovolen jejich pohyb mimo uvedený prostor.  
 

Zajištění: diakon sálu, poučení činovníci sboru (starší sboru, první diakon, 
případně další, výborem pověřené osoby, přítomná kazatelka/kazatel 
sboru). 

• Ideální stav: Sedění lidí bez domova v lavici modlitebny, či polstrovaných 
židlích v učebně, např. při programu KZ jen na vyhraženém místě kvůli 
reálnému přenosu vší šatních a svrabu. (Na nebezpečí přenosu tohoto 
hmyzu jsem byl důrazně upozorněn, otázka k diskusi, jsme-li schopni zajistit. 
V tomto směru jsou prý pouze dřevěné kostelní lavice nejlepší ☺ 
 

Jídelna 
• Lidem bez domova je dovoleno stravovat se pouze pokrmem, podávaným 

službou v kuchyňce (polévka) nebo pokrmem, darovaným členy sboru a to 
jen na vyhraženém místě jídelny (stůl, židle) po dobu 30 minut.  
Zajištění: Služba v kuchyňce. 

• Konzumace vlastních potravin není dovolena. 

• Po uplynutí času, uvedeném v bodu 1, vyhražené místo vydesinfikovat 
vhodným prostředkem (typu Screen Spray 750 ml s kombinovanými 
virucidními, bakteriocidními a fungicidními vlastnostmi, snadná a rychlá 
manipulace, nezapáchá). V případě potřeby vyvětrat.  
 

Zajištění: Služba v kuchyňce. 

• Po uplynutí doby stravování není lidem bez domova dovoleno pobývat 
v prostorách modlitebny.  
 

Zajištění: Služba v kuchyni a poučení činovníci sboru. Důkladně zvážit 
přítomnost lidí bez domova na KZ, kde mohou případným zápachem 
odrazovat návštěvníky od účasti na dalších programech. 
 

Kuchyň 
• Lidem bez domova není dovolen pohyb v kuchyni. Případný teplý nápoj 

nebo jakýkoliv nápoj ze zdrojů sboru, jim během stravování zajistí služba 
v kuchyni. 
 

Prostor sprchy 
• Lidem bez domova není dovoleno využívat sprchu. (Bylo by možné jen za 

předpokladu, že po sprchování neprodleně zajistíme úklid a desinfekci 
prostoru. To jsme v předběžné diskusi zatím zamítli). 
 

Dokument byl schválen. S lidmi bez domova osobně probere kazatel sboru, případně 
ve spolupráci s jedním ze starších sboru, jakožto svědkem rozhovoru. 
 

Výbor sboru 



PLÁN ČINNOSTI SBORU 2019 
 

2019 

Datum Den Oddělení Program 
 

1.Q 2019 

5.1. dopl. so Sbor Den modlitby a půstu 

5.1. odpl. so KZ Klub zdraví – NEWSTART plus (14:00-15:30) 

9-19.1.  Sbor Deset dní modliteb 

12.1. dopl. so Sbor  

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

12.1. odpol. so Bethany Vzdělávací seminář pro laické kazatele ČS 

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

19.1. dopl. so Sbor Den náboženské svobody 

19.1. odpol. so   

19.1. odpol. so Bethany Vzdělávací seminář pro laické kazatele ČS 

20.1. ne TOM Výlet TOMů 

25. - 27.1 pa-ne Pathfinder, ČS Rampouch 

25. - 27.1 pa-ne KD ČS Kudy kam po rozvodu 

26.1. dopl. so Sbor  

26.1. odpol. so Bethany Vzdělávací seminář pro laické kazatele ČS 

2. - 3. 2. so-ne Mládež ČS Krkonošské břevno 

2.2. dopl. so Sbor Den osobní evangelizace 

2.2. odpol. so KZ Klub zdraví – cukry (14:00-15:30) 

9.2. dopl. so Sbor  

9.2. odpol. so   

9. - 16.2. so-so KD ČS Týden křesťanského domova a manželství 

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

15. - 17.2. pa-ne Mládež ČS Valentinský víkend 

16.2. dopl. so Sbor  

16.2. odpl. so   

17.2 ne TOM Výlet TOMů 

22. - 24.2. pa-ne Pathfinder, ČS Rádcovský speciál 

23.2. dopl. so Sbor  

23.2. odpl. so   

1-3.3. pa-ne Mládež, ČSU INRI BIBLE Skutky apoštolů, Svatobořice 



2.3. so Pathfinder, ČS Zlatá kostka 

2.3. so KD ČS Modlitební den žen 

2.3.dopl. so Sbor  

2.3. odpl. so KZ Klub zdraví – Sociální služba (14:00-15:30) 

3.3 ne KZ Turnaj v badmintonu (10:00 – 12:00) 

9.3. dopl. so Sbor den AWR - sbírka 

9.3. odpol. so   

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

16.3. dopl. so Mládež, ČS ANDĚL Praha 

16.3. odpol. so Mládež, ČS ANDĚL Praha 

16.3 so Mládež, ČS Den dětí 

16.3-23.3 so-so Mládež, ČS Modlitební týden mládeže 

17.3 ne TOM Výlet TOMů 

21.3-24.3 čt-ne ČSU Konference ČSU – pracovní jednání, Malenovice 

23.3. dopl. so KD ČS Den křesťanského vzdělávání 

23.3 so SŽ ČS Sobota žen ČS, Poděbrady 

23.3. dopl. so Sbor  

23.3. odpol. so Sbor  

30.3. dopl. so Sbor 
Večeře Páně s agapé, Sbírka 13. soboty pro 
Jihoafricko-Indickooceánskou divizi 

30.3. odpol. so Sbor  

 

2.Q 2019 

6-7.4 so-ne Pathfinder, ČS 12 klíčů 

6.4. dopl. so Sbor Den modlitby a půstu 

6.4. odpl. so KZ Klub zdraví (14:00) 

7.4 ne Pathfinder, ČS Výroční založení KP 

7.4 ne DSŠ ČS Unijní setkání DSŠ 

11.4. čt VS Jednání Výboru sboru (18:30) 

12-14.4 pa-ne Mládež, ČSU INRI BIBLE Skutky apoštolů, Svatobořice 

13.4. dopl. so Sbor Sbírka na projekty Globální misie 

13.4. odpl. so Sbor, Evangel. Koncert – Pražákovo kvarteto (17:00) 

20.4. odpl. so Sbor  

20.4-26.4 so-pa KD ČS Rozdávání misijních knih (20.-26.4.) 

21.4 ne TOM Výlet TOMů 

27.4. dopl. so Sbor 
Celopražská Rodinná bohoslužba, Praha – Smíchov 
Den služby lidem se zvl. potřebami 



27.4. odpl. so Sbor Celopražská Rodinná bohoslužba, Praha – Smíchov 

26.4-28.4 pa-ne KD ČS Festilval Výzev lásky 

28.4 ne ČS Konference ČS – pracovní jednání, Praha 

3-5.5. pa-ne Mládež, ČSU INRI BIBLE Skutky apoštolů, Svatobořice 

4.5. dopl. so Sbor Den evangelizace přes internet 

4.5. odpl. so KZ Klub zdraví (14:00) 

5.5 ne ČS Konference ČS – pracovní jednání, Praha 

9.5 čt VS Jednání Výboru sboru (18:30) 

10. - 12.5. pa-ne Pathfinder, ČS Robinzonáda 

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

11.5. odpl. so   

18.5. dopl. so Sbor Den zdraví 

18.5. odpl. so   

19.5 ne TOM Výlet TOMů 

19. - 26.5. so-ne KD ČS Generace 50+, Podhájská Slovensko 

25.5. dopl. so Sbor 
Den modlitby za ohrožené děti, Prof. John 
Scharffenberg – kázání 

25.5. odpl. so Sbor, Evangel. Prof. John Scharffenberg – Zdravotní přednáška 

1.6. dopl. so Sbor 
Den biblických korespondenčních kurzů a sobotní 
školy 

1.6. odpl. so KZ Klub zdraví (14:00) 

8.6. dopl. so Sbor Den služby žen 

8.6. odpl. so Sbor  

8.6 so ČSU Slavnostní bohoslužba konference ČSU, Brno 

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

15.6. dopl. so Sbor Den uprchlíků 

15.6. odpl. so Sbor  

16.6 ne TOM Výlet TOMů 

16-23.6. ne-ne KD ČS Generace 50+, Súkenická, Beskydy 

21-23.6. pa-ne Mládež, ČSU 
Organizační porada student. kazatelů a jejich 
spolupracovníků, Svatobořice 

22.6. dopl. so Sbor Večeře Páně 

22.6. odpl. so Sbor  

28.6 – 21. 7.  Misie ČS YFJ - Dotkni se nebe - Praha 

29.6. dopl. so Sbor Sbírka 13. soboty pro Jihoamerickou divizi 

29.6. odpl. so Sbor  

    



3.Q 2019 

30.6-7.7 ne-ne Pathfinder, ČS Tábor KP Zlaty Střed 

30.6-7.7 ne-ne KD ČS SONS, Rezek, Krkonoše 

6.7. dopl. so sbor Den modlitby a půstu 

6.7 odpl. so Sbor  

13.7. dopl. so Sbor  

13.7 odpl. so Sbor  

20.7. dopl. so Sbor Den evangelizace prostřednictvím médií 

20.7 odpl. so Sbor  

27.7. dopl. so Sbor Sobota dětí 

27.7 odpl. so Sbor  

3.8. dopl. so Sbor 
Den evangelizace prostřednictvím projektů 
Globální misie 

3.8 odpl. so Sbor  

11.8. dopl. so Sbor den zakládání sborů 

11.8 odpl. so Sbor  

11.8-18.8 ne-ne ČS Biblický týden Českého sdružení, Ždírec n/Doub. 

11.8-18.8 pa-ne Mládež, ČSU INRI BIBLE Ezdráš a Nehemjáš (Moskala), Stražovice 

4-11.8. ne-ne Mládež, ČSU kongres mládeže 

17.8. dopl. so Sbor den vzdělávání 

17.8 odpl. so Sbor  

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

24.8 odpl. so Sbor  

31.8. dopl. so Sbor  

31.8. odpl. so Sbor  

1 – 8.9 ne-ne KD ČS Generace 50+, Luhačovice 

7.9. dopl. so Sbor Sbírka na stavební projekty sdružení 

7.9. odpl. so KZ Klub zdraví (14:00) 

8 – 14.9 ne-so ČS týden rodinné soudržnosti 

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

13 - 15-9. pa-ne Mládež, ČS Země živitelka 

14.9. dopl. so Sbor  

14.9. odpl. so Sbor  

15.9 ne TOM Výlet TOMů 

20 – 22.9 pa-ne Pathfinder, ČS Bobří desetiboj 

21.9. dopl. so Sbor Večeře Páně s agapé, Den Klubu Pathfinder 



21.9. odpl. so Sbor  

27-29.9 pa-ne Sbor Sborový výlet (rozloučení a přivítání kazatele) 

28.9. dopl. so Sbor Sbírka 13. soboty pro Jihopacifickou divizi 

28.9. odpl. so Sbor  

 

4.Q 2019 

5.10. dopl. so Sbor, KD 
Mezinárodní den seniorů, Praha – Smíchov,  
Den modlitby a půstu 

5.10 odpl. so Sbor Sobota Generace 50+ 

5.10 odpl. so KZ Klub zdraví (14:00) 

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

12.10. odpl. so Sbor  

17.10 čt KP stezka písmáků – finále 

17.10 čt VS Jednání Výboru sboru (18:30) 

19.10. dopl. so Sbor Den proroctví 

19.10. odpl. so Sbor, Evangel. 
Komponovaný pořad hudby a mluveného slova  
v podání houslistky Jany Vonáškové, klavíristy  
Petra Nováka a herce Svatopluka Schullera 

19.10 so KD ČS Setkání psychologů 

20.10 ne TOM Výlet TOMů 

26.10. dopl. so sbor sobota stvoření 

26.10. odpl. so   

1.11-3.11 pá-ne Mládež, ČSU INRI BIBLE, Stražovice 

1 – 2.11. pá-so Pathfinder, ČS Múzička 

2.11. dopl. so Sbor 
Modlitební týden zahájení a sbírka pro misijní 
projekty sdružení 

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

2-9.11. so-so Sbor Modlitební týden 

9.11. dopl. so Sbor 
Modlitební týden ukončení a sbírka pro projekty 
Globální misie 

9.11. odpl. so Sbor, Evangel. 

Pořad věnovaný historii Bible kralické a Jednoty 
bratrské. Pozvání přijala Monika Doležalová, 
dlouholetá vedoucí památníku Bible kralické v 
Kralicích na Moravě. 

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

16.11. dopl. so Sbor  

16.11. odpl. so Sbor  

17.11 ne Pathfinder, ČS Stezka písmáků 

17.11 ne TOM Výlet TOMů 

22. - 24.11. pa-ne DSŠ ČS Unijní setkání DSŠ 



22. - 24.11. pa-ne Mládež, ČS Víkend duchovní obnovy 

23.11. dopl. so Sbor, KD2 Rodinná Bohoslužba - 

23.11. odpl. so Sbor  

30.11. dopl. so Sbor  

30.11. odpl. so Sbor  

6-8.12. pa-ne Pathfinder, ČS Výroční setkání vedoucích ČS KP 

6-8.12. pa-ne Mládež, ČSU INRI BIBLE, Stražovice 

7.12. dopl. so Sbor Den křesťanského správcovství / Sbírka pro ADRU 

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

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

14.12. dopl. so Sbor Den vděčnosti za zdraví 

14.12. odpl. so Sbor  

15.12 ne TOM Výlet TOMů 

21.12. dopl. so Sbor Večeře Páně 

21.12. odpl. so Sbor  

28.12. dopl. so Sbor 
Sbírka 13. soboty pro Středovýchodní africkou 
divizi 

28.12. odpl. so Sbor  

    

2020 

4.1. dopl. so Sbor  

4.1. odpl. so KZ Klub zdraví (14:00) 

11.1. dopl. so Sbor  

11.1. odpl. so Sbor Novoroční bohoslužba 
 

 
Pravidelně - jednou za týden:  
Schůzky mládeže: pátek  
Schůzka Klubu Pathfinderu: úterý  
Sborový zpěv: sobota  
Dětský zpěv: sobota  
Mládež zpěv: dle potřeby  
Učitelé SŠ: sobota  
 

Pravidelně - jednou za měsíc: 

Setkání Klubu zdraví: sobota 

Výlet TOMů: neděle 

KD1, KD2, KD3 a Generace 50plus: sobota 



ROK 2019 JE SUPERVOLEBNÍM ROKEM  
 

V roce 2019 proběhnou konference Unijní a Sdružení CASD 
 

Termíny: 
 

Konference C-S Unie  14.-17.3.2019  Malenovice 

Konference Českého sdružení CASD  28.4. a 5.5.2019  Smíchov 

Konference Moravskoslezského sdružení  31.3.;7.4. a 14.4.2019  Ostrava, Brno 

Konference Slovenského združenia  12.5 

 

Slavnostní shromáždění  8.6.2019  Brno 
 

Jaroslav Bartoš starší sboru 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

Radimovice u Želče 118   
390 02 Tábor 

 

Zotavovna Pracov je rekreační středisko které nabízí 
svým hostům ubytování ve dvou až čtyřlůžkových 
pokojích a dvou apartmánech o šesti a osmi lůžkách s 
vlastním sociálním zařízením. Stravování s plnou penzí, 
přímo v areálu. K dispozici nám bude školící místnost s 
prezentační technikou, krytý bazén, sauna, fitcentrum, 
tělocvična, dvoudráhová automatická kuželna, 
kulečníkový a biliárový stůl, tenisové a víceúčelové 
kurty s umělým povrchem, fotbalové hřiště a 
tábornické ohniště. Parkování uvnitř oploceného 
areálu. V okolí je možno provozovat cykloturistiku, 
rybaření, houbaření, pěší turistiku, výlety na hrady a 
zámky apod. 

 

  
 

 
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. 

 
Cena celkem  
(ubytování na víkend a plná penze): 
- dospělí            1.488,- Kč 
- děti 4 – 12 let  1.180,- Kč 
- děti do 4 let           300,- Kč 
 

Těšíme se na společné chvíle.  
 
 

Za organizační tým Marek Balcar, Vladěna Nohejlová a Robert Heczko 



 



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

