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PROGRAM SOBOTNÍ BOHOSLUŽBY  
 

Dopoledne . 

9,3o hodin 

Studium sobotní školy a dětské sobotní školy   
Vede Samuel Ballangó 
Téma úkolu: „Adventní naděje v praktickém životě“ 

 společná píseň č.273 „Chci, Bože, vzdát ti chválu“ 
modlitba  
studium probíhá ve třídách pod vedením učitelů 
sbírka sobotní školy pro potřeby evangelizace 

 společná píseň č.64 „Buď tobě sláva“ 
 modlitba  
 

1o,3o – 1o,45 hodin  
  Přestávka 

 

1o,45 hodin  
Dopolední pobožnost vede Robert Heczko  
společná píseň č.28 „Veliká sláva září nám“ (v sedě)  
Sborová oznámení 
Blahopřání k jubileu – kazatel, první diakon 
společná píseň č.116 „Pán ti místo chystá“ 
modlitba  
sbírka vděčnosti pro potřeby sboru 
Příběh pro děti – Jana Prokopčáková 
hudební přednes – Martin Havlíček 
 

Čtení z Bible – Žalm 103 – Samuel Ballangó 
tichá modlitba  
Kázání z Božího slova – Soňa Sílová 

 Téma: " Chtít víc - 1 Kor 12,31“ 
 

chvíle ke ztišení – hudební přednes – Jana Prokopčáková 

společná píseň č.183 „Jistota vzácná" 
 modlitba 
 závěrečná píseň č.283 „Pane dej požehnání“ 
 
 společný oběd pro účastníky 

 
Odpoledne . 

14,oo hodin 

      „Sny a cíle“ – Markéta Jonczy 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 



Oznámení 
 

 

-Přejeme požehnanou sobotu všem, kteří navštívili náš sbor 
 

-Dnes 14.9. Vás vítáme na Sobotě pro ženy  
Program má téma „Chtít víc“. Promluvou bude sloužit s. Soňa Sílová  

Odpoledne od 1400 hod program pokračuje na téma „Sny a cíle“ 
(více informací dále ve Zpravodaji) 

 
-Příští sobotu 21.9. budeme slavit Památku Večeře Páně  
spojenou se slavnostní instalace nového kazatele sboru. 

Kázáním bude sloužit br. Vít Vurst.  
Po ukončení jste zváni na společné Agapé 

 
UPOZORNĚNÍ 

-V sobotu 28.9. pravidelná bohoslužba na Smíchově NEBUDE!!! 
z důvodu sborového výletu v Pracově u Tábora 

(více informací dále ve Zpravodaji) 
 

-Tuto neděli 15.9. se uskuteční první poprázdninový výlet TOMů  
„Kolem Petřínské rozhledny“ 

tento výlet je vhodný pro všechny včetně dětí, vozíčkářů, kočárkářů  
 a pejskařů (více informací dále ve Zpravodaji) 

 
-Sbírky z minulého týdne: sbor: Kč 5 251,-; misie: Kč 1 646,-;  

Adra: Kč 200,-; FSP: Kč 100,-; BanglaKids: Kč 100,-;  
TVHope: Kč 100,-; APP: Kč 209,- 

 
-Prosíme mysleme na svých modlitbách na sestry a bratry, 

kteří jsou nemocni nebo prožívají různé nemilé životní situace. 
Jmenovitě mysleme na Petra a rodinu Poldaufových a manžele Pokorný 

 
- 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 15.-21.9.2019 oslaví narozeniny: 
 

Bejdáková Lenka (15.9.); Bartošová Eva (17.9.); Müllerová Jamila (20.9.)  
 

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

 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 



VZKAZY, PODĚKOVÁNÍ, NABÍDKA, … 
 
 

Milé sestry, milí bratři, 
Iva a Petr Poldaufovi prožívají kvůli Petrově onemocnění velmi těžké období. Vím, 
že se za ně mnozí modlíte a někteří z vás v případě potřeby pomáháte a za to bych 
vám chtěla poděkovat. Na jednání Výboru sboru jsme se shodli, že je čas, abychom 
se jako sborová rodina postavili po bok Petrovi a Ivě způsobem, který je každému 
dostupný, a to prostřednictvím modliteb. Zveme vás tímto ke každodenní společné 
chvíli ve 21:00 hodin, kdy můžeme každý doma, ale v tomto společném čase prosit 
o sílu, moudrost a vnímání Boží přítomnosti pro Poldaufovy. Děkuji vám předem 
za tuto službu a za společné modlitby - "Neboť vím, že se vše obrátí k dobrému vaší 
modlitbou a přispěním Ducha Ježíše Krista." (Fil 1,19) 

Soňa Sílová, kazatelka sboru 

Agapé 21. 9. 
Milá sborová rodino, 
už za 14 dní nás čeká zvláštní sobota: během Památky večeře Páně se budeme loučit s 
Ceplovými a vítat nového kazatele s rodinou – Vaška Vondráška. Tento den chceme 
společně strávit také u jednoho stolu při agapé. I tentokrát budeme servírovat polévku, 
ale také donesené sladké a slané. V této souvislosti se na vás obracím s prosbou: 
 

1. dle vašich možností o donesení občerstvení ve formě, která už nevyžaduje dlouhou 
přípravu (tj. například už namazané chlebíčky), 
2. o pomoc při přípravě stolů a židlí, servírování polévky, přípravě a roznosu jídel a také 
závěrečném úklidu.  
 

Budu ráda, pokud se mi nahlásíte, zejména pokud jste ochotni pomoci s praktickým 
průběhem agapé. 
Předem vám všem děkuji a těším se na setkání u společného stolu. 

Alena Heczková 

Vážení táborníci a jejich rodiče, 
chtěl bych Vás pozvat na potáborové setkání, které se uskuteční 20. - 22. 9. 2019 
v Měňanech u Berouna. Informace ohledně akce a přihlášek jsme Vám rozeslali do 
mailů a umístili jsme je na web oddílu Penguins https://www.kp-penguins.cz/.  
V případě dotazů nás kontaktujte na mailu fraj@pathfinder.cz. Těšíme se na Vás! 

Za oddíl Penguins Jakub Fraj 

ADRAběh 2019 
Přijďte s celou rodinou prožít užitečně neděli 22. září ve společnosti známých osobností 
pro dobrou věc 
CO: charitativní běh ADRA pro děti, dospělé i skupiny (štafeta) 

ADRA běh není jen běh pro trénované a nadšené sportovce, ale je to hlavně sportovně-
zábavní akce pro všechny, bez rozdílu věku, kondice apod. Pro malé i velké budou 
přichystány hry a soutěže. Pro ty nejmenší nesmí samozřejmě chybět výtvarný koutek a 
malování na obličej. Účastníci se mohou těšit na taneční a hudební vystoupení. Součástí 
bude samozřejmě i možnost občerstvení.  
PROČ: peníze ze startovného budou použity pro zahraniční projekty na pomoc lidem  
v nouzi 



KDE: v parku Na Ladronce, Praha 6 
KDY: v neděli 22. září 2019, hlavní závod start od 11:00 a dětské závody od 12:30 (na 
místě je třeba být dříve kvůli registraci) 
KOLIK: dospělí – startovné on-line předem je 300 Kč, na místě 500 Kč 
              děti – dobrovolné 
 

ADRAběh se stal již tradiční podzimní veřejnou akcí Adry, která je přitažlivá nejen pro ty, 
kteří více či méně běhají. Běh a doprovodný program zaujmou samy o sobě, letos jej ale 
obohatí i známé osobnosti ze světa sportu či kultury. Akce se zúčastní herec Saša Rašilov, 
biatlonisté Markéta Davidová a Ondřej Moravec, moderátorka Leila Abbasová, 
sportovní moderátor ČT 1 Jan Smetana a další.  

PROGRAM:    9:00 - 10:00 prezentace pro hlavní běžecké závody 
10:45 - 10:50 rozprava k závodu a popis trasy 
10:50 - 11:00 rozcvička se ZUMBA AFRICA 
11:00 - start hlavního závodu (10 km, 5 km) a štafet 
12:10 - swingové taneční vystoupení 
12:15 - info k trati v rámci dětských běhů 
12:20 - akční rozcvička s Michaelou Kovářovou  
12:30 - start dětských závodů (200 / 400 / 800 m) 
13:30 - 14:00 vyhlášení 

Bližší informace: www.adrabeh.cz 
Ke zdaru této akce, jejíž příprava stála mnoho úsilí, by bylo milé mít i hezké počasí, 
prosím, myslete na to na svých modlitbách. 
Nechcete-li sportovat, můžete se přijít jen podívat, fandit, popovídat si se známými a 
pomoci vytvořit všem přítomným příjemnou atmosféru.  

S díky za odd. ADRA Mirka Žaludová 

Komunitní centrum Petrklíč  
Poptávka po sociálních službách, které poskytuje seniorům Komunitní centrum 
Petrklíč, roste a my tak rozšiřujeme náš tým osobních asistentek a asistentů. 
Během léta jsme zvýšili mzdy, abychom byli konkurenceschopnější v pražském 
prostředí a nyní hledáme nové kolegyně či kolegy, kteří by nám pomohli zajišťovat 
osobní asistenci seniorům a dalším osobám se sníženou schopností pohybu na 
území Prahy (zejména na Praze 10). 
 

http://www.adrabeh.cz/


Nabízíme možnost spolupráce jak brigádně na DPP, tak i dlouhodobě na HPP. Více 
informací se dočtete v letáčku na dalších stránkách Zpravodaje. 
 

Pokud byste sami měli zájem nebo byste znali někoho, komu by takováto práce 
přišla smysluplná, budeme moc rádi za kontakt. V případě zájmu dejte vědět 
Veronice Dolejšové na telefon 736 520 120 nebo koordinator.praha@petrklice.cz. 

Jakub Fraj, výkonný ředitel pro Prahu 

POZVÁNKA – Cyklojízda Králů 15.9.2019 
Přátelé a kamarádi, přijďte si zavzpomínat na našeho kamaráda a nadšeného cyklistu 
Mirka Krále, kterého nečekaně skolila zákeřná chřipka v předjaří tohoto roku. Mirek byl 
jedinečný nejen profesně ale i lidsky. Rádi bychom zachovali vzpomínku na něj a jeho 
odkaz pro nás, a to svým vztahem k Bohu, pozitivním přístupem k životu a k lidem.  
Protáhneme si nožky v oblasti, kterou měl velice rád, tj. oblast lesů mezi Mníškem pod 
Brdy a Dobříší.  
Pokud by někdo nechtěl jet na kole, jsou zde možnosti krásných pěších túr zejména v 
okolí barokního areálu Skalka.  
Start: Mníšek pod Brdy v 10:00 hod z parkoviště u zámku a tam se také vrátíme 
Trasa povede přes Kytín, dále po cyklotrasách 8131, 8129, přes Knížecí studánky, kolem 
obory na okraj Dobříše, kde je možné se občerstvit v místní zahradní restauraci. Dále 
pokračovat kousek po 308 a pak po modré, napojit se na 8131 a přes Chouzavou dojet 
na paralelní starou silnicí vedle dálnice, po níž sjedeme zpět do Mníšku. Je to krásná 
trasa převážně lesy. Těšíme se na vaši účast.  

Královi 
PS. V případě velmi špatného počasí jízdu z neděle 15.9. přesuneme na jindy. 
 

Co nového na síti 
 

Jak na spiritualitu? ROZJÍMÁNÍ (MEDITACE) (5. část) 

 

Jako bych tě slyšel: „Je to tu v těch článcích o spiritualitě pořád takové: 

‚sednu si a počkám‘, žádná akce, snaha, čin. My bychom chtěli vědět, 

jak na život – jak nastavit druhou tvář, jak jít druhou míli, jak trpělivě snášet 

protivenství, jak milovat lidi okolo… Prostě ‚jak žít jako Ježíš‘. A tady je to pořád o 

tom, co už známe a celý život děláme – studium, modlitba, teď zase rozjímání. Copak 

se dá ten dobrodružný život víry takhle vysedět?“ 

Není jiná cesta. Ten akční Ježíš evangelií tráví hodně času mimo pozornost zástupu i 

učedníků, s Otcem – na modlitbě, v rozjímání. Tam se rodí síla pro zápas, tam je 

Ježíšovo zázemí před naskočením do hry. A pak, až uhraje, co je za ten den potřeba, tak 

ze hry zase ven, do samoty, nabrat sílu a dech, být s Otcem. Tam bere Ježíš odvahu čelit 

nechápavosti učedníků, odmítání od zástupu, pronásledování od vrchnosti a pokoušení 

od ďábla. 

Ty vnitřní duchovní disciplíny jsou základ, na kterém se staví nejen ve tvém, ale i 

v Ježíšově pozemském životě – a jejich praktikování je skutečným následováním a vede 

ke skutečnému následování. Každá jiná snaha následovat by vedla – a také vede – jen 

k frustraci a vychladnutí. Slyšel jsi někdy větu: „Dělej to, co by dělal Ježíš na tvém 

místě“? Je to taková milá, zbožná rada – ale vede jen k frustraci a vychladnutí. Přesto je 

to rada dobrá – jen si potřebujeme uvědomit, že to, co by Ježíš dělal na mém místě, by 

mailto:koordinator.praha@petrklice.cz
https://www.casd.cz/jak-na-spiritualitu-rozjimani-meditace-5-cast/


bylo přesně to, co dělal na tom svém: měl by důvěrný vztah s Otcem – chodil by za ním 

„na pustá místa, časně ráno, ještě za tmy“ – a kdykoliv by bylo potřeba, tedy denně, a 

ne jen jednou denně. To by dělal Ježíš na tvém místě – protože to je to, co rozhoduje o 

úspěchu či neúspěchu života. Tohle, ne výsledky. 

Právě Ježíšův důraz na společenství s Otcem je oním „lehkým jhem, které netíží“ a které 

nám nabízí výměnou za naše těžká jařma, za naše chomouty starostí, obav, strachů a 

děsů, které nám obemykají krk, berou dech a bortí šíji. Bude-li však Bůh s námi, kdo 

bude proti nám? Ach, přece téměř všichni a téměř všechno! Ale s jakým úspěchem? Ti 

téměř všichni a téměř všechno nás mohou maximálně ukřižovat, ne nám vzít spasení, 

dokud se budeme vztahu a společenství s Otcem držet – navzdory třeba všemu, 

navzdory třeba všem! Nejde tu o náš výkon. Jde o to, komu věnuji svůj čas, svou důvěru, 

své spoléhání, svou svobodnou vůli – tedy to jediné, co tady na světě skutečně vlastním. 

„My jsme ve svém následování Krista často jako děti, malí kluci, kteří chtějí být jako 

basketbalová hvězda,“ píše Dallas Willard v knize „The spirit of the disciplines“ – „a 

tak na hřišti dělají stejné pohyby, obouvají si botasky stejné značky a napodobují herní 

chování svého idolu. My dospělí ale víme, že je to nesmysl, že NBA se takhle 

nevyhrává. Ten jejich idol tráví přípravou na hru téměř celou dobu, kdy je mimo hřiště. 

Podřizuje tomu vítězství všechno: své jídlo, své pití, svůj budík, náplň svého času – a 

stále dokola cvičí všechny svaly.“ Jen tak lze vyhrát NBA, jste-li k tomu ještě dost 

vysocí a umíte se dobře hýbat a hrát týmově. A i když nemáte výšku a talent, stejně 

budete excelovat alespoň v okresním přeboru – protože ten čas strávený přípravou se 

neztrácí, ten se počítá, ten vás mění. 

A tak duchovní disciplínu rozjímání nepodceňuj – podobně jako špičkový sportovec 

nemůže podcenit přípravu, pokud chce vyhrávat. Rozjímání vede k proměně, podobně 

jako každá duchovní disciplína – ale rozjímání snad ještě trochu víc. Právě rozjímání 

považuji za duchovní disciplínu nejnaplněnější, královskou – a přitom je v našich 

životech často jen trpěnou či zcela přihlíženou popelkou. 

Rozjímání je přitom dobrodružství – třebaže vsedě! Není to východní meditace, 

technika, jak vyprázdnit mysl – ne! Křesťanské rozjímání, rozjímání jako duchovní 

disciplína, je povoláno k tomu, aby mysl otevřelo Bohu – aby ji právě on mohl naplnit. 
 

Jak na to? 

Způsob č. 1: 

1. Odděl si čas. Plánovaně si ho odděl a žárlivě si ho střež. Nejlépe uděláš, když 

zvolíš stejný čas pro každý den – pro každý den svého života odteď napořád – jako 

virtuální místnost svého otevírání mysli vůči Bohu, svého skutečného rozhovoru 

s Bohem (protože přesně tím rozjímání je). 

2. Vstup do té virtuální místnosti odděleného času dveřmi modlitby. Předlož se Bohu 

– řekni mu: „Jsem tady, Otče! Jsem tady pro tebe. Potřebuji tě. Potřebuji s tebou 

probrat svůj život, své srdce, potřebuji tě slyšet. Toužím tě slyšet.“ 

3. Přines Bohu to, s čím bojuješ, co tě trápí, z čeho máš strach, co tě žere. Přines – a 

pak mlč – a naslouchej, co zaslechneš ve své mysli jako tichý Boží hlas. Bůh povede 

tvé přemýšlení. 

4. Poděkuj – a vyjádři své rozhodnutí to Boží sdělení následovat. 
  

Způsob č. 2: 

Body 1–2 jsou stejné jako u způsobu č. 1. 



3. Přines Bohu text, který čteš, pasáž Božího slova, která tě oslovila. Přines – a pak 

mlč – a naslouchej, co zaslechneš ve své mysli jako tichý Boží hlas. Bůh povede tvé 

přemýšlení. 

4. Poděkuj – a vyjádři své rozhodnutí to Boží sdělení následovat. 
  

Neboj se být kreativní – určitě najdeš těch způsobů víc. Rozjímat lze nad situacemi, 

texty, obrazy, přírodními jevy či scenériemi, které ti přibližují Pána Boha. Způsobů je 

mnoho – já uvádím jen ty, které se osvědčily mně. 

Možná že Boží hlas neuslyšíš hned, dej tomu čas. Možná Pán Bůh k tobě nepromluví 

během rozjímání, ale nějakou situací či skrze někoho později – dej tomu čas. Až k tobě 

Bůh promluví, určitě to poznáš – když to budeš chtít poznat, když budeš toužit to poznat. 

Nevzdávej to, dej tomu čas. Velký starozákonní prorok Elijáš si kdysi pro Boží hlas 

musel doběhnout až na horu Choréb – a trvalo mu to déle než měsíc (1Kr 19). 

Proč je rozjímání tak důležité? Je to průlom reality do iluze, která tě obklopuje. Je to 

okno za kulisy, které ďábel nastavěl kolem tvého života, abys neviděl to, co nechce abys 

viděl – abys neviděl realitu. Je to rozhovor s Bohem, skutečný rozhovor, to časem 

poznáš. Je to přinesení tvých situací, myšlenek a pocitů k Bohu, aby je promyl Duchem 

svatým, odpuštěním, láskou, milosrdenstvím a pokojem. Je to zastavení se před 

orientační mapou toho, co má v životě smysl – a dílčí přenastavení, dílčí restart, dílčí 

korekce směru. Je to opalování v soláriu Boží blízkosti, jediném soláriu, které je 

bezpečně nekarcinogenní. Pod světlem tohoto solária se scvrkává pýcha, prchá sobectví, 

láska troubí do zbraně a dává ti do ruky „meč Ducha, jímž je slovo Boží“. Tady se léčí 

podlomená kolena, pokřivená páteř; tady je k dispozici „oční mast“ pro nás, pro 

laodicejské. Tady vznikají rozhodnutí, tady se taví strach na důvěru a nejistota se tu kalí 

na naději se svaly z ocele. Tady je vysoká pec víry, v níž místo koksu je zdrojem tepla 

často utrpení. 

Rozjímání je naprosto jednoduché – a přesto zjistíš, že udělat si na ně čas je obtížnější, 

než je tomu se studiem a modlitbou. Studium a modlitba jsou totiž disciplíny, o kterých 

slyšíš a které používáš celý svůj křesťanský život. Jsou uchopitelnější, pochopitelnější, 

aktivnější. Rozjímání – to je jiná káva. Sedneš si, otevřeš se – a čekáš. Ne vždy se 

dočkáš. Ale je důležité sedat si a čekat znovu a znovu, nevzdávat to. Časem si tak pro 

Boží tichý hlas vycvičíš sluch – a ve zbytku života prožiješ s Bohem úžasné 

dobrodružství. Dobrodružství dialogu. Nevzdávej to, výsledek bude stát za to. A až 

uslyšíš, budeš potřebovat odvahu k realizaci slyšeného – když ale bude na tvé straně 

touha, najde se i odvaha, Bůh ti pro ni otevře oči a připraví srdce, na tobě bude jen říct 

„ano“. 
  

Tři místnosti, tři virtuální místnosti sis v čase založil, vystavěl během těch úvodních dílů 

seriálu o spiritualitě. Studium, modlitbu a rozjímání. Celý život budeš do těchto 

místností svého duchovního života chodit, budeš je budovat a rozvíjet. Žárlivě si je střež 

proti všemu, co by ti je chtělo vzít – co by ti chtělo vzít čas vyhrazený pro ně. A choď 

do nich – choď do nich denně. Na těchto třech základních kamenech z celého našeho 

seriálu nejvíce záleží. Z těchto tří základních kamenů bude vycházet všechno ostatní. 

Všechny ostatní duchovní disciplíny z těch tří základních kamenů berou výživu – a 

zpětně je pak občerstvují, formují a směrují. Duchovní disciplíny se praktikují a působí 

ve vzájemné provázanosti, ve vzájemné synergii, se spoustou provazeb – ale ty první 

tři, to je střed duchovního života, střed života s Bohem, střed mojí a tvojí víry. A z tohoto 

středu vyjdeme příště k disciplíně čtvrté – k postu. 

Jan Vojvodík (c168@seznam.cz) 



 

 



 
 
 

Informace pro účastníky 
Termín a místo: 27. – 29. 9. 2019  
Zotavovna Pracov 
 

Sborový výlet se pomalu blíží a již za necelý měsíc společně strávíme víkend v Zotavovně Pracov 
v hojném počtu cca 110 účastníků. 
Prosíme proto účastníky, aby doplatili zbývající částku za ubytování a stravu do 20. 9. 2019. 
Pro úhradu doplatku ve výši: dospělí – 788,- Kč, děti 4 až 12 let – 1 180,- Kč, děti do  
4 let – 300,- Kč  
můžete zvolit jednu ze dvou variant: 
1. osobní předání Františkovi Nohejlovi 
2. bankovním převodem na účet sboru (5053339/0800) pod var. symbolem 092019 
Do zprávy pro příjemce prosím napište jméno osoby či osob, za které doplatek platíte. 
 
V neděli dopoledne je pro zájemce mimo jiné aktivity plánována v nedalekém Sezimově Ústí 
prohlídka vily Hany a Edvarda Benešových. Prohlídka včetně dopravy potrvá přibližně jednu 
hodinu. Prohlídka je zdarma, nicméně je zapotřebí učinit rezervaci. Zájemci se mohou do 
14. 9. 2019 přihlásit prostřednictvím emailu na adresu heczko.robert@gmail.com – uveďte 
jména zájemců a do předmětu: „Prohlídka vily E.B“ 
 

Program sborového víkendu 
  

PÁTEK 
příjezd a registrace na recepci  17:00 – 19:00  
večeře     18:30 – 19:30 
zahájení soboty / sborového výletu  20:00 – 21:00 
 

SOBOTA 
snídaně     8:00   –   9:15 
zahájení bohoslužby/sobotní škola  9:30   – 10:15 
kázání z Božího slova   10:30 – 11:30 
oběd     12:30 – 13:30 
volný čas (procházka, koupání)  14:00 – 16:00  
křeslo pro kazatele s Vaškem V.  
a rozloučení s Josefem C.   16:00 – 18:00 
večeře (společné venkovní grilování) 18:30 – 20:00 
  

NEDĚLE 
snídaně     8:00   –   9:15 
ranní zamyšlení    9:15   –   9:45 
aktivity (Prohlídky vily E.B.,  
procházka, hra)    10:00 – 12:00  
oběd     12:30 – 13:30 
odjezd     14:00 
 

mailto:heczko.robert@gmail.com


       Turistický Oddíl Malvazinky TOM 
 

Výlet  TOMu  15.9.2019 
 “Kolem Petřínské rozhledny” 

 

Sraz: v 9:30 hod – tram. zastávka Pražský hrad (č.22,23) 
 

Trasa:  
tram. zastávka Pražský hrad start ulicí Mariánské hradby ke zpívající fontáně2  

a Letohrádku královny Anny (Belveder) odtud Královskou zahradou do ulice  
U Prašného mostu, Hradčanské náměstí kolem Salmovského paláce3 Úvozem na 

promenádu R. Wallenberga ke studánce Petřínka5 parkem k rozhledně Petřín6 dále 

kolem Strahovské knihovny, Dlabačova, Pohořelce na Loretánské náměstí 8 

Kapucínskou9 na Nový svět10 ulicí U Brusnice a Jelení do ulic U Prašného mostu a 
Milady Horákové  

k památníku V. Morávkacíl. 

Délka trasy cca 6,1 km 
 

 
 
 
 

Na procházku Vás zve Jarda Bartoš a Radek Zelenka 
Design ® Jaroslav Bartoš 



Kreslené příběhy Starého Zákona 

Pokračování příště 
 

Smíchovský Zpravodaj, informační týdeník vydává Sbor CASD Praha Smíchov 
Odpovědný redaktor Jaroslav Bartoš. Vychází každý týden v sobotu v nákladu 130 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 naleznete na internetových stránkách sboru – www.casdsmichov.cz 

http://www.casdsmichov.cz/

