
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

   ročník 20/číslo 990 
 

PROGRAM SOBOTNÍ BOHOSLUŽBY   
 

 Dopoledne . 

9,3o hodin 

Studium sobotní školy a dětské sobotní školy   
Vede Samuel Ballangó 
Téma úkolu: „Od tajemství ke zjevení“ 

 společná píseň č.285 „Soboto krásná“ 
modlitba  
studium probíhá ve třídách pod vedením učitelů 
sbírka sobotní školy pro potřeby evangelizace 

 společná píseň č.327 „Pojď k Spasiteli“ 
 modlitba  
 

1o,3o – 1o,45 hodin  
  Přestávka 

 

1o,45 hodin  
Dopolední pobožnost vede Róbert Heczko 
společná píseň č.18 „Ó Bože náš" (v sedě)  
Sborová oznámení 
společná píseň č.29 „Když tvojí moc já, Pane, zřím“ 
modlitba  
sbírka vděčnosti pro potřeby sboru 
Příběh pro děti – Jan Bezděkovský 
sborová píseň „Zpíváme k chvále Tvé“ – Smíchovský pěvecký sbor  
 
Čtení z Bible – Žalm 92 – Petra Bulejčíková 
tichá modlitba  
Kázání z Božího slova – Soňa Sílová 

 Téma: „Rosteme nebo jsme zakrněli? - Ef 4. kap.“ 
 
chvíle ke ztišení – Hudební přednes – Pavel Bláha, Jan Kubík 
společná píseň č.312 „Tobě blíž chci stále býti“ 
modlitba  
závěrečná píseň č.280 "Králi věčný žehnej nám" 

  

 
 
 
 
 
 

                    Informační týdeník Sboru CASD Praha 5 - Smíchov 

 



Oznámení 
 
 

-Přejeme požehnanou sobotu všem, kteří navštívili náš sbor 
 

-Dnes 18.1. kázáním z Písma bude sloužit s. Soňa Sílová 
 

-Příští sobotu 25.1. bude z Božího slova sloužit br. Václav Vondrášek  
 

-V neděli 19.1. jste zváni na výlet TOMu „Šáreckým údolím“ 
 

-V sobotu 1.2. jste zváni na setkání Klubu zdraví od 1400 hod 
 

-Setkání KD3+Generace 50plus se uskuteční v sobotu 15.2. od 1400 hod 
 

-V neděli 26.1. proběhne již 17. ročník Běhu Járy Krále  
v Jizerských horách. Začátek v 1000 hod 

(více informací dále ve Zpravodaji nebo u manželů Bouškových) 
 

-Novoroční verš pro KD – Jan 14,13 
„A začkoli budete prosit ve jménu mém, učiním to,  

aby byl Otec oslaven v Synu“ 
 

-Sbírky z minulého týdne: sbor: Kč 8 034,-;  
misie: Kč 2 589,-; Adra: Kč 350,-; FSP: Kč 100,-; BanglaKids: Kč 350,-;  

TVHope: Kč 200,-; APP: Kč 200,-; KC Petrklíč: Kč 100,- 
 

-Prosíme mysleme na svých modlitbách na sestry a bratry, 

kteří jsou nemocni nebo prožívají různé nemilé životní situace. 
 

-Prosíme připojte se k nám a v měsíci lednu mysleme na svých 
modlitbách na oddělení našeho sboru: Oddělení zdraví 

 

- 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 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
Pozvánka  
Milé sestry, milí bratři, 
srdečně Vás zvu na pokračování studia Evangelia podle Marka. Na pravidelných 
setkáních společně otevřeme tuto knihu a budeme přemýšlet o jejím poselství. V 
novém roce 2020 se poprvé sejdeme ve středu 22. ledna od 17 hodin v učebně 
Smíchovského sboru, Praha 5, Peroutkova 57.  
 

Jste srdečně zváni! Soňa Sílová 

V období 19.-25.1.2020 oslaví narozeniny: 
 

Fetecau David (20.1.); Brabec Karel (22.1.); Vondrášková Radka (22.1.);  
Janušková Martina (23.1.); Oplatková Kurková Martina (24.1.);  

Prokopčáková Jana (24.1.);  
Kafka Pavel (25.1.); Oczková Johana (25.1.); Gibiec Martin (25.1.) 

 

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

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 



VZKAZY, PODĚKOVÁNÍ, NABÍDKA, … 
 

Poděkování 
Všichni senioři děkují všem, kdo se podíleli na předvánočním pohoštění. Bylo to velmi 
milé. 

Smíchovští senioři 
 

Zpráva z jednání výboru sboru 9. ledna 2020 
Jednání výboru sboru bylo zahájeno zamyšlením z Božího slova nad 1. Král 19 kapitolou, 
kterým posloužila sestra Soňa Sílová a modlitbou. 

• Výbor sboru souhlasí s uspořádáním přednášky s křesťanskou psycholožkou 
Kateřinou Lachmanovou na téma „Velikonoce“. Cílem přednášky bude příprava na 
bohatší duchovní prožitek těchto svátků. Předpokládaný termín v měsíci únoru 
bude včas oznámen. 

• Br. Bláha informoval o jednání výboru evangelizace. Připravované akce v rámci 
evangelizace pro tento rok budou zaneseny do plánu akcí sboru. Kalendář akcí bude 
po doplnění vyvěšen na sborové nástěnce. 

• Br. Vondrášek bude v rámci pražského okrsku pro akci Noc kostelů iniciovat aktivitu 
vzájemné informovanosti o akcích v pražských sborech, např. vytvořit informační 
leták, který by se mohl ve sborech rozdávat. 

• Výbor sboru podporuje iniciativu vytvořit oddělení K1 pro vzájemné setkávání a 
sdílení se lidí, kteří už věkem nespadají do mládeže a zároveň ještě nepatří do 
oddělení křesťanského domova.  

• Schůzka zástupců sboru s vedením Českého sdružení ohledně kolaudace, resp. 
využívání klubovny se uskuteční 15.1.2020. 

• Krčský sbor organizuje školení učitelů sobotní školy dne 29.3. od 14 hodin, na které 
jsme zváni. 

Jednání výboru sboru bylo zakončeno modlitební chvílí za nemocné. 
Příští jednání výboru sboru se bude konat 6.2.2020. 

Zapsala Anna Boušková 
 

Novoroční verš pro sbor na rok 2020 – dost na dřeň… 
Verš pro náš smíchovský sbor, který byl tentokrát vybrán je z pera apoštola Pavla z Řím 

4, 7  ‚Blaze těm, jimž jsou odpuštěny nepravosti a jejich hříchy přikryty. 8 Blaze tomu, 

jemuž Hospodin nepočítá hřích.‘ Je svým způsobem zvláštní, pokud chceme tento 

verš přijmout jako z Boží ruky, že čteme o odpuštění v rámci našeho společenství. 

Jako by mohlo „hřešit“ celé společenství… Známe z Písma místa, např v knize Daniel 

v 7.kapitole, kdy Daniel vyznává zástupně hříchy celé své pospolitosti – byť sám byl 

předpokládáme osobně Bohu věrný – a o jeho věrnosti se dodnes učíme. Každé 

společenství je vlastně „tělem“, kde každý z nás jsme jeden z jeho údů – to je pravdivé 

i biblické. A čím více lidí, tím více problémů, protože každý přináší skrze svou osobu 

do celého společenství nejen své dary, ale i své problémy a nedozrálosti, své 

nedotesanosti. Náš text nám připomíná, že „blaze je tomu, komu bylo odpuštěno.“ Byť 

jsem mezi Vámi poměrně krátkou dobu a postupně pomalu vplouvám do vod a 



hlubin našeho sboru, určitě i v našem společenství jsme mnoho věcí mohli udělat 

jinak… Různé kauzy, nedorozumění a nepříjemnosti se mohly – a asi i měly řešit 

jinak. Kolikrát se každému z nás stalo, že jsme to „mysleli dobře“, ale dopadlo to na 

základě Murphyho zákonů, jak jen nejhůř mohlo – a dodnes nad tím možná kroutíme 

nevěřícně hlavou, jak se to mohlo právě takto stát. Některé věci je dobré zpětně 

dořešit, tzn. nazvat pravým jménem a ošetřit odpuštěním, byť mnoho mléka 

v našem sboru bylo žel určitě nenávratně rozlito… A někdy zbývá díky různým 

okolnostem jen prostor pro odpuštění toho, co už nejde napravit, vzít zpět a změnit. 

Plus prosit dobrého Boha, aby vyléčil rány, které určitě mnozí mezi námi mají díky 

nelaskavostem či pochybením jednoho na druhém. Kéž bychom dokázali – třeba i po 

letech – vyznat jeden vůči druhému svou chybu a omyl a poprosit za odpuštění… 

Nebo se případně zeptat, jestli je z té doby vše čisté a zahojené… Kéž bychom na to 

byli citliví jeden k druhému, kéž bychom dokázali poprosit své nejbližší, aby se za 

naší sílu k odpuštění a za naše vnitřní uzdravení modlili. Není většího štěstí než 

vědět, že mně osobně – i našemu společenství bylo odpuštěno… 
 

   S vděčností za odpuštění Boží i lidské Vašek Vondrášek 
 

Novoroční verš pro sbor z Ř 4,7.8:  
“Blaze těm, jimž jsou odpuštěny nepravosti a jejich hříchy přikryty. Blaze tomu, jemuž 
Hospodin nepočítá hřích.’ 
 

Kdo z nás by nechtěl mít štěstí? Být šťastný? Není toto snad předmětem mnoha slibů a 
reklam, které vidíme a slyšíme kolem sebe? Nebo nabídka pro nás, věřící: “Chceš 
prožívat pokoj, požehnání?” Všechny tyto významy nese slovo v našem novoročním verši 
přeložené jako “blaze, blahoslavený”. Bůh tady prostřednictvím Pavla, autora listu 
Římanům, ale také prostřednictvím Davida, autora žalmu dvaatřicátého, jehož slova 
Pavel cituje, upozorňuje, že tento kýžený stav blahoslavenství, štěstí atd. je dosažitelný 
jedině cestou odpuštění. Jistě, především odpuštění ze strany Boha, ale moc dobře víme, 
že naše lidské odpuštění je s tím Božím úzce provázáno, to známe zvlášť dobře z Modlitby 
Páně. 
Bez odpuštění není radost, pokoj, štěstí. Jenže odpustit, ono od – pustit je obzvlášť v 
některých případech tak těžké, oprávněně těžké! Ale přesto: Bez odpuštění není radost, 
pokoj, štěstí! Neodpuštěním šlapu po pokoji a štěstí nejen svém, ale také svého okolí, 
svého sboru, celé církve, vždyť jsme jedno tělo – to chce Pavel nejspíš vyjádřit také tím, 
že oproti Davidovi překlápí jeho slova do množného čísla. 
No a vůbec: David a Pavel – neměli oni s odpuštěním až děsivě velkou zkušenost? David 
je nejen miláček Boží, ale také vrah, intrikán, cizoložník a ten, který zavinil smrt svého 
dítěte. Pavel je nejen svému Pánu a evangeliu oddaný apoštol, ale také udavač, mučitel 
a vrah prvních křesťanů. Jim oběma bylo z Boží strany, co odpouštět, oni museli být 
ochotni odpuštění přijmout, odpustit i sami sobě, druzí lidé jim museli mnohé odpustit, 
aby jejich život mohl vzít nový, dobrý směr. Nečekejme na tak silné podněty a odpusťme 
a o odpuštění požádejme už dnes! 
 

Sílu o odpuštění požádat, odpustit a odpuštění přijmout vyprošuje a za vás se modlí 
 

Soňa Sílová, vaše kazatelka 



„KUDYKAM 2020“ 
 

Pokud jste v minulosti prošli peklem rozvodu a dodnes jste 
nebyli schopni se s tím vyrovnat, připravili jsme pro vás další, 
v pořadí již čtvrtý ročník aktivity s názvem „KUDYKAM PO 
ROZVODU?“. Chcete li začít znovu, jinak a lépe, máte 
jedinečnou šanci.  Přednášky  PhDR. Mgr. Jeronýma Klimeše, 
Ph.D., předního českého odborníka v oblasti psychologie 
rodiny, vás zcela určitě inspirují svou fundovaností, 
praktičností, vtipem i biblickým přesahem. Budete do nich moci vstupovat svými 
otázkami, námitkami i vlastními postřehy a zkušenostmi.  Ve volných chvílích pak 
bude příležitost i k osobním konzultacím.   
 

Pro naše setkání jsme letos zvolili pomezí Moravy a Slovenska. Sejdeme se ve 
Strážovicích nedaleko Kyjova v novém kongres hotelu „Selský dvůr“ Dalibora 
Cichého. Víkendový program začne v pátek 7. února ve 20,00 večeří a 
vyvrcholí nedělním obědem. Dotovaná cena za víkend je 1100,- 
Kč. Z metodických důvodů se akce nebude moci účastnit více než 20 
lidí. Proto neváhejte a hlaste se. Formulář najdete na www.ceskesdruzeni.cz, 
rubrika Křesťanský domov, Kudykam. Uzávěrka přihlášek bude v pátek 31. 
ledna 2020.   

                                                                                                 Radek Jonczy  
Oddělení služby rodinám Česko-Slovenské unie CASD                  
kontakty: 739 345670; jonczy@centrum.cz 

 
 

 
Lidé dne, snad více než 
kdykoli v minulosti 
potřebují bezpodmínečné 
přijetí. Potřebují se setkat s 
opravdovým a trvalým 
zájmem o člověka a nalézt 
prostor ke sdílení svých 
radostí a starostí ve 
skupince lidí, kterým 
mohou důvěřovat. A 
přitom se setkat s Boží 
uzdravující a pečující mocí. 
 

 
 

Jak jsme přišli k nápadu malých učednických skupinek  
aneb trocha historie nikoho nezabije… 
V církvi existují různě veliká společenství. Od velkých bohoslužebných shromáždění, 
čítajících mnohdy stovky lidí, až po několikačlenná osobní, téměř intimní, společenství. 
Obecně platí, že aktivní křesťan pravidelně navštěvuje několik různých společenství: 
vedle bohoslužebného shromáždění to většinou bývá společenství vrstevníků, skupinka 

https://ceskesdruzeni.cz/2020/01/kudykam-2020/
http://www.ceskesdruzeni.cz/


biblického studia, modlitební či sdílející skupinka. Všechna společenství jsou důležitá a 
mají svůj význam.  
 

V rané církvi měly z hlediska dalšího vývoje a pokračování Ježíšova učení mimořádný 
význam malé skupiny, ve kterých Ježíš předával své myšlenky nejbližším (dvanácti) 
učedníkům. Podobně se v malých skupinách (po domácnostech) scházela i 
prvokřesťanská církev a později v dějinách církve např. metodisté. Směle je můžeme 
označit jako "učednické skupinky".  
 

Vyznačují se následujícími rysy: 
• podporují duchovní růst jednotlivců 
• budují důvěru, upevňují vztahy 
• kladou důraz na osobní život s Kristem 
• jsou rovnostářské (všichni členové na jedné úrovni) 
• jsou otevřené vůči novým příchozím 
• usilují o multiplikaci (početní růst) 
• vedou k osobní zodpovědnosti 
• umožňují sdílení duchovních zápasů a životních břemen 

 

 „Učednické skupinky“ mají veliký význam i v dnešní církvi. O tuto formu skupinky nám 
půjde a na takový formát setkání vás zveme. 
 

Jak taková skupinka vypadá? 
Skupinka se schází jednou za dva týdny v termínu dle domluvy. Na skupinku dochází 
pravidelně asi 5 lidí. Buď jde o pět mužů anebo pět žen. Oddělení dle pohlaví vzniklo na 
základě zkušenosti. Bratři nebo sestry se mezi sebou sdílejí více důvěrněji než na 
smíšených setkáních, kde by ani hloubka sdílení nebyla zdravá. Setkání trvá asi 1,5-2 
hodiny a má tři části: Zaprvé sdílení účastníků a přímluvné modlitby – v této části je 
prostor pro každého sdílet svůj život s druhými a požádat ostatní o přímluvu. Druhá část 
je věnována sdílení toho, co ke každému z nás Pán promlouvá skrze Písmo. V závěrečné 
části společně diskutujeme nad tématy praktické teologie na základě četby jedné 



kapitoly zvoleného materiálu, na kterém se skupina dohodne. Otázky k diskusi jsou buď 
součástí tohoto materiálu nebo je připravuje vedoucí.  
 

ZÁVĚR  
Pokud zvažujete patřit do jedné z našich skupinek (aktuálně v našem sboru existují tři – 
dvě ženské a jedna mužská), a jste žena – kontaktujte Báru (stralczynska@gmail.com, 
776 768 103). Pokud jste muž, rádi bychom vás pozvali na diskusně-informativní setkání 
pro muže v pátek 24.1. od 19 hodin v klubovně sboru (suterén). Věříme, že tato nová 
služba bude pro vás i naše sborové společenství obohacující. Jedno upozornění na závěr: 
Skupinky nemají nahrazovat ani bohoslužbu ani biblické hodiny. Jsou určeny pro ty z vás, 
kdo chcete ještě více růst v následování Ježíše Krista. Skupinky „proměňujícího 
učednictví“ mají vést ke kvalitativnímu prohloubení poznání Krista a prohloubení 
vzájemných vztahů v naší sborové rodině. Ať platí slova apoštola Pavla z Kol 2,6-7: „Žijte 
v Kristu Ježíši, když jste ho přijali jako Pána. V něm zapusťte kořeny, na něm postavte 
základy, pevně se držte víry, jak jste v ní byli vyučeni, znovu a znovu vzdávejte díky.“
   

Barbora a Matěj Loudovi 😊 
 

Zveme Vás na 17. ročník  

Běh Járy Krále v Jizerských horách 2020 
Termín: neděle 26.1.2020, sraz v 10,00 hod 

Běh Járy Krále 26.1.2020 bude! 
Jen musíme přesunout start z Hrabětic na Jizerku. Byli jsme v pátek 17.1.2020 v 
Hraběticích u parkoviště. A sněhu je tam málo, silnice holé a hodně by se muselo 
přenášet. Také lyže by bylo třeba nějaké kameňáčky. K přehradě se vůbec nedá na 
běžkách, tam je asfalt. 
 

Budeme tedy v 10:00 příští neděli vyjíždět z parkoviště na Jizerce. Je to místo, kde jsme 
vícekrát už start běhu měli, neměl by to pro nikoho být problém. Cesta autem na Jizerku 
je beze sněhu, nejsou zatím třeba řetězy. Je to jen trochu dál než Hrabětic, dejte si 
dostatečnou rezervu na příjezd. 
 

Na Jizerce je sněhu dost. Jen počítejte s tím, že je trochu tvrdší a místy mohou být ledové 
plotny. Také mazání na klasiku se bude podobat více klistrům než voskům pevným. Podle 
předpovědi by mělo něco málo nasněžit, sledujte aktuální situaci. 
 

Je to vlastně dobrá zpráva – z Jizerky se jede po rovině. My společně pojedeme přímou 
cestou na Smědavu. Cesta je po Promenádní cestě, okolo bunkru, bufetu Občerstvení 
Promenáda a odsud sjezd na Smědavu. Pěší půjdou z Bunkru přímo na oběd na Panský 
Dům, kde vaří velmi dobře. Na Smědavě si můžeme dát oběd a zpět už trasu neurčujeme, 
každý podle svých schopností a možností. Nejkratší cesta jet stejně zpět, nebo to vzít 
přes Jizerskou silnici zpět. Chrti mohou ještě zabloudit předtím na Předěl, kde je to velmi 
hezké. Krátká trasa Promenádní a Jizerská silnice má 13 km. S Předělem je to krásných 
24 km. 

těšíme se na vás všechny!  

Za pořadatele: Královi, Bouškovi 

 



Plánované akce GENERACE 50 PLUS v roce 2020  
Jsou pro vás připraveny 2 pobyty od neděle do neděle. Součástí každodenní nabídky v 
programech je duchovní náplň. Chceme udělat mnohé pro své tělesné zdraví a čas trávit 
ve společenství lidí, kteří hledají odpovědi na životní otázky u svého Stvořitele.  
 

I. Hotel SŮKENICKÁ – Beskydy: 21–28. červen 2020  

• horský hotel 930 m nad mořem plná penze: 3 850 Kč  

• Pobytem provází: Miroslav Starý  

• vycházky, výlety, pobyt v přírodě, sauna, Wellness centrum  

• Parkování zdarma  
 

II. Luhačovice – lázně: 6–13. září 2020  

• V ceně balíčku 10 x wellness procedury.  

• Parkování zdarma.  

• Hotel Harmonie II – plná penze: 6 nocí 5 880 Kč / 7 nocí 6 660 Kč – končí neděle 
obědem/  

• V ceně balíčku máme 10 Wellness procedur, které budou všechny v areálu 
našeho hotelu: 2 x zábal, 2x masáž klasická; parafin; 1x Perlička nebo Whirlpool; 
inhalace, bazén; 2x kryo lokální. Navíc možnost sauny po celý den a Kneippův 
chodník.  

• Hostem setkání je br. Luděk Svrček.  
Ubytování: 763 26 Luhačovice hotel Harmonie: Jurkovičova alej 857  
www.hotel-harmonie.cz  
 

III. Praha ve sboru CASD na Smíchově. sobota 3. října 2020  

• Při příležitosti Mezinárodního dne seniorů máme možnost spolu prožít sobotní 
program, který si můžeme později připomenout z TV záznamu. Bude to den 
vděčnosti.  

• Téma setkání: Starší spojují aneb širší souvislosti. Slavnostní bohoslužba 
pokračuje odpoledním programem  

• Zajištěno občerstvení  
 

Podrobné informace akcí jsou uvedeny na našich oficiálních internetových církevních 
stránkách v liště GENERACE 50 PLUS. Obracejte se na své sborové tajemníky. Bližší 
informace k akcím budou zaslány přihlášeným účastníkům.  
 

Kontakt: Miroslav Starý 739 345 678 stary.misa@seznam.cz  
                Alžběta Stará 605 55 11 26 
 

Za oddělení GENERACE 50 PLUS a organizátory vás zve Miroslav Starý.  



 



 
 
 
 
 
 

www.zivotazdravi.cz            Praha Smíchov 
                              

Vás srdečně zve na seminář  
 

Preventivní prohlídky 
a prevence ve zdravotnictví 

 
Preventivní prohlídky hrazené zdravotní pojišťovnou dle vyhlášek.  

Jaká je jejich frekvence a náplň? 
Preventivní péče v systému zdravotnictví. 

Preventabilní onemocnění a jejich záchyt v primární zdravotní péči. 
Přehled očkování dospělých 

Jak jste na tom s prevencí vy? 😊. 

 
o tématu pohovoří 

 

MUDr. Drahomíra Miškovská 
praktický lékař pro dospělé 

 

sobota 1. 2. 2020 od 14:00 hodin 

Peroutkova 57, Praha 5 

v učebně sboru CASD 

bus č. 137, zastávka Urbanova, 
vstup bočním vchodem 

 
 
 
 

 



       Turistický Oddíl Malvazinky TOM 
 

Výlet  TOMu  19.1.2020 
“Šáreckým údolím” 

 

Sraz: v 10:00 hod - stanice metra A Nádraží Veleslavín 
 

 
Trasa: 

Stanice metra A Nádraží Veleslavínstart, odsud kousek po ulici Evropská  
odbočíme do nízké zástavby u Litovickáho potoka2 a zamíříme do Šáreckého  

údolí přes Evropskou3 na CT A163 a podél potoka ke koupališti dále ulicí  
Divoká Šárka4 na rozcestí, odkud budeme pokračovat po CT A166  

k rozcestníku Kemping k vodní nádrži Džbán a k bývalému Koospolu dnes Cube5  
dále kolem kapličky k Vokovickému rybníku6 ulicí Ke dvoru na Evropskou  

k výchozímu bodu výletu stanice metra A Nádraží Veleslavíncíl. 

 
 

Délka trasy cca 7 km 
 

 
 

Na procházku se těší Standa Mašek 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/

