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INFORMACE O ČINNOSTI ODDĚLENÍ 
 

OHLÉDNUTÍ ZPĚT A POHLED VPŘED 
 
Bratří, já nemám za to, že jsem již u cíle; jen to mohu říci: zapomínaje na to, co je za mnou, 
upřen k tomu, co je přede mnou, běžím k cíli, abych získal nebeskou cenu, jíž je Boží povolání 
v Kristu Ježíši.  Fp 3,13.14 
 
Milé sestry, milí bratři, 
náš sbor v loňském roce prožil velkou změnu v podobě odchodu kazatele Josefa Cepla a 
nástupu nového kazatele Václava Vondráška. Uzavřela se dvanáct let trvající kapitola, kdy 
byla naše sborová rodina zahrnována Božím požehnáním v podobě mnohých obdarování 
bratra Josefa a také sestry Květy, nejvíce asi v jedinečné pastorační péči, která se 
vyznačovala laskavostí, vhledem a účinnou duchovní i praktickou pomocí. Jsem velmi ráda, 
že bratr Cepl má i na novém působišti mnoho možností, jak svými dary sloužit a prožívat 
radost z doprovázení dalších lidí na cestě k Pánu Bohu. Služba bratra Cepla není z těch, na 
které se zapomíná, ale naopak vděčně vzpomíná. 
 
Zároveň jsme otevřeli novou kapitolu spolu s bratrem Václavem Vondráškem, jeho ženou 
Radkou a dětmi Anežkou a Vašíkem. Nadšení a nasazení našeho nového kazatele je 
inspirující a nakažlivé, takže upíráme své zraky slovy apoštola Pavla na to, co je před námi, 
a to je aktuálně příprava na prožití požehnaných Velikonoc – osobně i celosborově. A nejen 
na Velikonoce, ale s důvěrou a nadějí očekáváme, že nás Bůh povede a usměrní jakékoli 
naše snažení, abychom v jeho moci a síle mohli být užiteční pro druhé a ukázali jim na 
našeho dobrého nebeského Otce stvořitele, Krista vykupitele a Ducha svatého utěšitele a 
učitele. 
 
Jsem za každého z vás osobně nesmírně vděčná. Tvoříme sborovou Boží rodinu, stavbu, 
jejímž úhelným kamenem je Kristus a každý z nás je jedinečný, nenahraditelný a Bohem 
povolaný. Bez té tvojí, mojí, naší i “nejmenší” služby by náš sbor nebyl tím, co je. Pojďme 
znovu Bohu dovolit, ať nás vyšle, vybaví schopnostmi, a především svou láskou, pojďme se 
dát Bohu plně k dispozici – teď hned, takoví, jací jsme, tam, kde žijeme a pracujeme, 
jedinečným způsobem, který je nám vlastní. Protože cílem, ke kterému běžíme, tou 
nebeskou cenou není blažené nicnedělání, ale činorodé Boží povolání v Kristu Ježíši. 
 
Stejně jako vzpomínáme na ty, kteří nás v loňském roce dočasně opustili, tak si s vděčností 
připomínáme radostné události v podobě křtů, svateb, vítání dětí, modlitebních setkání, 
setkání nad Biblí, rodinných a studentských bohoslužeb, bohoslužeb a setkání seniorů, 
soboty pro ženy, sborových písní a hudebních přednesů, schůzek pathfinderů, koncertů, 
přednášek a mnoha mnoha dalšího. Dovolte mi poděkovat zvlášť vám všem, kteří jste se 
aktivně podíleli a podílíte, kteří sbor podporujete modlitebně, finančně, svými 
dovednostmi, časem i všelijak jinak, i vám všem, kteří jste se sborových akcí zúčastňovali a 
zvali své přátele. Bůh vám všem bohatě požehnej! 
 

S vděčností a modlitbou vaše kazatelka Soňa Sílová 



PŘEHLED ČLENŮ SBORU 
 

POHYBY POČTU ČLENŮ NAŠEHO SBORU ZA ROK 2019 
 
Počet členů sboru na začátku roku: 276 
Počet členů sboru na konci roku: 267 
 

Pokřtění členové: 
Bulejčíková Barbora, Briššová Bianka, Frajová Heda 
 

Přijatí členové z jiného sboru:  
Vondrášek Václav, Vondrášková Radka 
 

Členové převedení do jiných sborů:  
Dusbabová Terezie, Cepl Josef, Ceplová Květa,  
Schovánek Petr, Schovánková Miroslava 
 

Narozené děti: 
Nohejlová Leontýna 
 

Zesnulí členové:  
Hujerová Jaroslava, Zrzavecká Anna, Karásková Marie,  
Táborská Miloslava, Sýkorová Věra, Hušková Jana,  
Cardová Ruth, Skřivanová Zdeňka, Stejskalová Daniela 
 

sestavila Anna Boušková, tajemnice sboru 
 

HOSPODAŘENÍ SBORU  
 

Za období 1.1. – 31.12.2019 
 

 

CELKEM 2019 Příjmy Výdaje 

 
475 052     466 216     

   

Účel Příjmy Výdaje 

Desátky 2 123 911    2 123 911    

Misijní dary 113 180    113 180    

Dary 13 soboty 33 222    33 222    

Dary modlitební týden 1 000    1 000    

ADRA provoz 15 350    15 350    

ADRA projekty 27 400    27 400    

HopeTV 5 600    5 600    

CELKEM 2 319 663    2 319 663    



Pro potřeby sboru  

Účel Příjmy Výdaje 

Dary pro potřeby sboru 
celkem 600 762 Kč příjmy 
celkem 127 897 Kč výdaje 

448 202 Kč 
152 560 Kč (Ruth Cardová) 

82 219 Kč 
21 678 Kč (Ruth Cardová) 

24 000 Kč (DPP) 

BanglaKids – adopce na dálku 18 850 Kč 
stav ke konci 2019 - 6 730 Kč 

18 000    

www.bohosluzbyonline.cz 
2 600 Kč 

stav ke konci 2020 - 69 376 Kč 
8 443    

Sociální fond při sboru UNIE stav ke konci 2020 - 48 000 Kč 0    

Fond naléhavé pomoci 
5 400 Kč 

stav ke konci 2020 - 102 434 Kč 
6 557    

CELKEM 475 052    134 454    

 

Čerpání rozpočtu  rok 2019 - oddělení sboru  

Účel Schválený Výdaje 

Nájemné sboru 233 000    233 000    

Potřeby sboru 75 500    82 219    

Klub Pathfinder (oddíl Penguins) 24 000    24 000    

Mládež 10 000    4 391    

Dětská sobotní škola 17 000    17 000    

ARCHA POMOCI PRAHA 15 500    15 500    

Grant Jitka Michalcová 6 500    6 500    

Majetek - ozvučení 10 000    12 491    

Diakonie 17 000    13 669    

Evangelizace 18 000    5 211    

KD 3 500    0    

CELKEM 430 000    413 981    
 

Rozpočet na rok 2020 - oddělení sboru  
Účel Schválený Účel Schválený 

Nájemné sboru 233 000    Diakonie 17 000    

Potřeby sboru 75 400    Evangelizace 18 000    

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

Mládež (mládež, KD2) 5 000    Petrklíč 25 000    

Dětská sobotní škola 16 000    Komunikace 8 800    

Majetek - ozvučení sboru 800    DPP JV 12 000    
    450 000 

 

Zpracovala J. Voleská 



ODDĚLENÍ DIAKONIE 
 

DIAKONIE zpráva za rok 2019 
 
 „Diakonos“ - „Jahen, služebník, pomocník, písař, sluha“  
to všechno jsou výrazy pro DIAKONA. 
 
Zpráva za rok 2019 
 

V roce 2019 jsme se společně radovali se setrami a bratřími, kteří se dožili jubilejního výročí 
tj. 75 let a 80 let, ale mnohem více než 80 let. Díky Bohu jme mohli popřát, Boží požehnání, 
28 sourozencům. 
 

Také v letošním roce, dáli Pán, budeme prosit o Boží vedení 26 členům našeho společenství. 
         
Diakonie je nedílnou součástí našeho církevního společenství. 
Pro potřeby sester a bratří vznikla „Archa pomoci“, která pomáhá na poli zdravotním a 
sociálním. Tuto službu profesionálně vede setra Bláhová. Díky 
 

O rozesílání blahopřání se starají Dana Klennerová a Gabriela Beková. Díky 
 

O kuchyň, se s péčí ji vlastní, stará Jitka Michalcová s kolektivem kuchařů a kuchařek. Díky 
Pohoštění připravují a jídlem obdarují i bezdomovce a lidi, kteří chodí do našeho 
společenství právě jen na polévku a čaj a jiné pochutiny. Mrzí mně, že Bůh pro ně nic 
neznamená. Bohoslužeb se neúčastní. 
 

O službu u vchodu, vítání příchozích, se ujala Eva Bartošová. Poldaufovi, kteří ze zdravotních 
důvodů Petra, se museli této služby vzdát. Také jim patří dík. 
 

Dík patří všem, kteří se jakkoli podíleli na chodu našeho společenství. Dík patří všem, kteří 
obdarování, které dostali od Boha, použili ve prospěch a pomoc svým sourozenců v Kristu. 
 

A protože každý byl něčím, nějak obdarován, je třeba se zamyslet a obdarování využít ve 
prospěch našeho společenství. Jen tak se projeví Boží láska v nás. 
Díky, že nás Pán dovedl až do dnešních dnů.    

                                                                   Radek Zelenka 

 

SOBOTNÍ ŠKOLA 

ODDĚLENÍ SOBOTNÍ ŠKOLY V ROCE 2019 
 

V roce 2019 jsme v sobotní škole probírali zajímavá, někdy i poněkud náročnější témata:  
1. Kniha Zjevení, 2. Život rodiny, 3. Služba lidem v nouzi a 4. Ezdráš a Nehemjáš. Ve třídách 
sloužilo celkem 30 učitelů (včetně obou kazatelů) našeho sboru. Za tuto službu ji patří 
poděkování! 



Ne vždy se podařilo zorganizovat všechny třídy, učitelé však byli každou sobotu připraveni. 

Asi se již budu opakovat: kdo přišel o sobotní školu, přišel o úžasnou část bohoslužby: 

sdílením se nad Biblí. A proto: nenechte si ujít sobotní školu! 

 Jan Kubík 

Úvod do studia 2Q2020 
Jak lépe porozumět Bibli 
Jako adventisté sedmého dne se hlásíme k protestantizmu. To mimo jiné znamená, že ve 
své věrouce uplatňujeme princip sola scriptura. Vyznáváme, že „pouze Písmo“ je výhradním 
autoritativním základem našeho učení a naší náboženské zkušenosti. Mimořádně důležité 
je to v souvislosti s dobou konce, kdy – jak napsala Ellen G. Whiteová – Bůh bude mít „na 
zemi lid, který Bibli přijal jako jediné měřítko každého učení a jako základ všech reforem“. 
(GC 595; VDV 386) 
Samozřejmě, mezi protestanty nejsme prohlášením, že „Písmo a pouze Písmo“ je základem 
naší víry, vůbec jedineční. Přesto mnozí, kteří se k tomuto principu hlásí, věří například v 
neděli jako novozákonní náhradu soboty, v nesmrtelnost duše, ve věčné utrpení 
zatracených v pekle, a dokonce v tajné „vytržení“, během kterého se Ježíš v tichosti a 
skrytosti vrátí na Zemi, aby „vytrhl“ zachráněné, zatímco všichni ostatní, ponechaní na 
Zemi, budou s údivem přemýšlet, kam se tito lidé ztratili. 
Jinými slovy, držet se Bible a říkat, že v ni věříme, je velmi důležité, ale zdaleka to nestačí. 
Jak postupně roste počet bludných učení – o kterých jejich původci samozřejmě tvrdí, že je 
odvodili z Písma –, ukazuje se, že potřebujeme nejen mít Bibli jako základ našeho učení, ale 
musíme také vědět, jak ji správně vykládat. 
Toto čtvrtletí se budeme zabývat otázkou: „Jak lépe porozumět Bibli?“ Jak ji správně číst, 
chápat a vykládat. Na začátku se budeme věnovat předpokladu, že Boží slovo je 
„neomylným zjevením Boží vůle“ a „měřítkem charakteru, zkušebním kamenem zkušeností, 
autoritativním základem učení a spolehlivým záznamem Božích činů v dějinách“. 
(Adventisté sedmého dne věří...; Advent-Orion, Praha 1999; str. 22) Písmo je tedy 
základním zdrojem pravd, kterým věříme a které kážeme světu. Jak říká samotná Bible: 
„Veškeré Písmo pochází z Božího Ducha a je dobré k učení, k usvědčování, k nápravě, 
k výchově ve spravedlnosti.“ (2Tm 3,16) „Veškeré Písmo“ samozřejmě znamená celé, tedy i 
ty části, které se nám nelíbí nebo nám nějakým způsobem „šlapou na kuří oko“, nebo 
použitím současného jazyka nejsou „politicky korektní“. 
S vědomím, že Písmo pochází od Boha, budeme zkoumat, co říká Bible o svém vlastním 
výkladu. Dříve než se začneme orientovat na mimobiblické zdroje, jakými jsou přírodní vědy, 
filozofie nebo dějiny (které při správném využití mohou být opravdu užitečné), soustředíme 
se na biblický text, abychom v něm odhalili nástroje, jejichž pomocí můžeme správně 
poznávat velké pravdy Písma. Bible říká, že „z popudu Ducha svatého mluvili lidé, poslaní 
od Boha“ (2Pt 1,21). Jsme přesvědčeni, že v poselství, které tito lidé říkali, jsou klíče, které 
nám mohou pomoci správně pochopit smysl Božího slova. 
Položme si například otázku: „Jak autoři evangelií a apoštol Pavel vykládali Starý zákon?“ 
Pokud to, co napsali, bylo inspirováno Bohem, pak se zcela jistě ze způsobu, jakým 
přistupovali k Písmu a jak jej vykládali, můžeme naučit, jak správně přistupovat k 
biblickému textu a jak jej vykládat. A jak vykládal Písmo samotný Ježíš? Jeho přístup je pro 
nás tím nejlepším příkladem a tou nejlepší inspirací. 



Při dalším studiu těchto lekcí se budeme věnovat otázkám, jak je náš výklad Písma ovlivněn 
našimi vlastními předsudky, naším uvažováním o významu kontextu, jazyka, kultury a dějin. 
Budeme se ptát, jak toto pozadí ovlivňuje naše chápání Písma. Jak máme lépe porozumět 
celému spektru různých inspirovaných textů, které tvoří podobenství, proroctví, biblické 
dějiny, napomenutí, chvály, prorocké vidění a sny? 
Tyto a podobné otázky si budeme toto čtvrtletí klást proto, že samotná víra v Písmo nestačí, 
jak to naznačují různá nesprávná a bludná učení, týkající se například věčného utrpení 
zatracených v pekle. Bibli se potřebujeme naučit správně číst, vykládat a správně 
porozumět významu jejích textů. 
 

Frank M. Hasel, PhD, je zástupcem ředitele Biblického badatelského institutu (BRI) při Generální konferenci CASD. 
Michael G. Hasel, PhD, je profesorem náboženství na Southern Adventist University a ředitelem Institutu 
archeologie a archeologického muzea Lynna H. Wooda v Collegedale, Tennessee, USA 

 

DĚTSKÁ SOBOTNÍ ŠKOLA 
 

DĚTSKÁ SOBOTNÍ ŠKOLA V ROCE 2019 

Dětská sobotní škola fungovala v roce 2019 v klasickém rozdělení do 5 tříd, do nichž 
pravidelně dochází zhruba 35 dětí. Oporou jim je 16 učitelek a učitelů, kterým patří veliký 
dík za pravidelnou a pečlivou přípravu a také modrost a lásku, se kterými se našim dětem 
věnují. 

S radostí jsme v minulém roce zaznamenali hojnější účast ve třídě Mimiškolky, kde se občas 
sejde skutečně „malá školka“. Tato třída prošla určitou organizační změnou, protože zde 
zůstaly naše nejmenší děti, většina ve věku do 2 let. Proto jsme se rozhodli program 
uzpůsobit jejich možnostem a čas jsme věnovali zčásti zkrácenému programu pro děti a v 
druhé části shrnutí úkolu sobotní školy a sdílení. Tento model se nám osvědčil, spokojené 
jsou děti i maminky ☺. Mimiškolka nově funguje pod vedením Niky Dolejšové, která 
vystřídala Vlaďku Nohejlovou. Vlaďce za mnohaletou péči o třídu nejmenších dětí moc 
děkuji! 

Třída A také vystřídala svou vedoucí Ivanku Říhovou, která odcestovala, což nás mrzelo, 
protože byla opravdu „člověkem na svém místě“. Vystřídala ji Věrka Kubíková, která skvěle 
navázala a třída A bezvadně funguje dál. Děti zde probírají učebnici Krůčky, která je velmi 
oblíbená, stejně jako hry a tvoření, které sem také patří. 

Třída B je stálicí, kterou drží a vede sehraný tým Marty Prokopové a Dany Nowakové. Děti, 
které už dovedou číst, probírají příběhy z učebnice Provázky a doplňují je čtením textů z 
Bible. Odměny za úkoly či naučené verše jsou pro děti velkou motivací a třída B má tradičně 
nejvíce aktivních a pravidelně chodících dětí. 

Ve třídě C máme už starší děti od 12 let, které nad tématy hlouběji přemýšlí a diskutují a 
pod vedením Petry Bulejčíkové a Jardy Skály si utvářejí vlastní názory a postoje k otázkám 
života i víry. 

A naše nejstarší děti patří do „M-třídy“, takzvaná „mladší mládež“. Společně s Honzou 
Bezděkovským studují Matoušovo evangelium. V průběhu roku se realizují také v 



odpoledních programech v rámci novoročního programu a jsme rádi, že mají prostor a také 
chuť se touto formou zapojit.  

Společnou akcí je vždy ukončení školního roku, kde naše děti v roce 2019 vystoupily s 
písněmi a básničkami a netradičně bylo doplněno také vystoupením hostujícího souboru 
dětí z Rumunska se zvonkohrou, kterou jsme všichni obdivovali. I pro naše děti to byla 
hezká odměna. 

K dětské sobotní škole patří také dětský zpěv a nacvičené písně jsou potom milým 
příspěvkem k bohoslužbě. Zapojili jsme se také do vánočního koncertu, což si děti moc 
užily. Za vedení zpěvu a motivaci dětí k této aktivitě moc děkuji Vlaďce Nohejlové a Báře 
Loudové. 

Děkujeme všem rodičům, kteří své děti do sobotní školy přivádějí pravidelně a včas, 
snažíme se, aby čas ve školce byl pro děti obohacující a také příjemný. Děkujeme za Vaši 
podporu na modlitbách. 

Barbora Bezděkovská 
 

ODDĚLENÍ OSOBNÍ SLUŽBY – EVANGELIZACE 
 

ZPRÁVA ODDĚLENÍ EVANGELIZACE SBORU CASD PRAHA SMÍCHOV ZA ROK 2019 
 

„Jedenáct apoštolů se pak odebralo do Galileje, na horu, kterou jim Ježíš určil. Spatřili ho a 
klaněli se mu; ale někteří pochybovali. Ježíš přistoupil a řekl jim: „Je mi dána veškerá moc 
na nebi i na zemi. Jděte ke všem národům a získávejte mi učedníky, křtěte je ve jméno Otce 
i Syna i Ducha svatého a učte je, aby zachovávali všecko, co jsem vám přikázal. A hle. Já 
jsem s vámi po všechny dny až do skonání tohoto věku.“         

Matouš 28,16-20 

JAK VNÍMÁME ROK 2019 Z POHLEDU EVANGELIZACE? 
 

Obohacovalo nás vědomí, že můžeme přinášet víru, naději a lásku lidem, se kterými jsme 
se setkávali nejen ve sborovém společenství, ale i v prostředí, kde žijeme a pracujeme? 
 

Není jednoduché oslovit v dnešní době lidi, kteří žijí kolem nás. Hodně závisí na osobním 
přístupu a ochotě být zde pro druhé.  
Důležitý vstupní aspekt – vše začíná mnohdy již v rámci pravidelných bohoslužeb a ochoty 
si všimnout vhodným způsobem návštěvníků našeho sboru. Přichází mezi nás i úplně cizí 
lidé.      
Díky Bohu za to, že přivítání příchozích návštěvníků našich bohoslužeb má v našem 
společenství pevné místo. A to zavazuje. 
Velkou odezvu má Smíchovské internetové rádio – přímé přenosy a záznamy našich 
bohoslužeb. Je to velmi výrazný evangelizační prostředek, jehož ovoce již sklízíme nyní, ale 
především jeho dosah zhodnotí zcela jistě budoucnost.  
Svatopluk Čech kdysi řekl: „I malý čin je víc než pouhé řeči.“ Díky za tato slova, která jsou 
stále aktuální. 
Je dobré o evangelizační práci nejen mluvit, ale modlit se rovněž o Boží pomoc a moudrost 
pro situace, kdy se s lidmi setkáváme. 
 



EVANGELIZACE MÁ VLIV NA CHOD SBORU, VZÁJEMNÝCH VZTAHŮ. 
 

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. Je to velmi výrazný evangelizační 
prostředek, jehož ovoce již sklízíme nyní, ale především jeho dosah zhodnotí zcela jistě 
budoucnost. 
 

Děkujeme Hospodinu za Smíchovský pěvecký sbor, který svými písněmi výrazně obohacuje 
bohoslužby. Přináší radost a naději posluchačům. 
Díky za to, že do evangelizačních aktivit se dle možností zapojují všechny věkové kategorie 
v našem společenství.  
V roce 2019 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 sborového společenství.   
Podat ruku druhému, předat úsměv a mít otevřené srdce je nejlepší evangelizací.  
Velkým svědectvím jsou rovněž kurzy ručních prací pro odsouzené ženy ve věznici pod 
vedením Jitky Michalcové.  
Děkuji všem, kteří svůj čas věnují druhým. Může to být i prostřednictvím misijní literatury, 
kterou máme možnost darovat našim přátelům a blízkým. Koncem roku 2019 byla tato 
možnost znovu využita členy smíchovského sboru. Byla zakoupena literatura v hodnotě 
několika desítek tisíc korun. Díky Bohu za to otevřená srdce členů našeho sboru.  
Požehnaný čas jsme mohli prožít také při „Noci Kostelů“. Několik desítek lidí mělo možnost 
prohlédnout si naši modlitebnu, vyslechnout slovo průvodců, zhlédnout dokument o 
stavbě modlitebny a také uslyšet svědectví, jak nás obohacuje víra v Ježíše Krista.  
 

 V průběhu roku 2019 se v naší smíchovské modlitebně uskutečnily následující programy:  
 

• pátek 24.května od 19 do 22 hodin „Noc kostelů“ 
• sobota 13. dubna odpoledne v 17 hodin – koncert Pražákova kvarteta   
• sobota 25. května – hostem byl prof. John Scharffenberg; dopoledne 

posloužil kázáním, odpoledne zdravotní přednáškou 
• sobota 19. 10. odpoledne v 17 hodin – komponovaný pořad hudby a 

mluveného slova pro podporu Archy pomoci Praha 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 

• sobota 7. prosince – Adventní koncert Smíchovského pěveckého sboru a 
jeho hostů 

 

CO PŘIPRAVUJEME PRO ROK 2020? 
 

 Mimo různých vnitrosborových aktivit začátkem června zveme k návštěvě již tradiční „Noci 
kostelů“, v podzimních měsících k „Příběhu, který neskončil v šuplíku“, ke kompo-
novanému programu věnovanému 350. výročí úmrtí Jana Amose Komenského, k 
prosincovému Adventnímu koncertu. 
 

Přeji nám všem, abychom v roce 2020 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 
 

Výroční zpráva za rok 2019 - ODDÍL PENGUINS 
 
ÚVOD 

Oddíl Penguins je součástí organizace KLUB PATHFINDER z.s. (www.pathfinder.cz). Jde o 
křesťanskou organizaci skautského typu, která v ČR působí od roku 1995. 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. Počet členů Klubu Pathfinder byl v roce 
2019 okolo 2 500 členů. 

Oddíl Penguins měl v roce 2017 135 členů, v roce 2018 124 členů a v roce 2019 123 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. 

WEB A SOCIÁLNÍ SÍTĚ 

Jedním ze základních komunikačních nástrojů je web. Ten  najdete na adrese www.kp-
penguins.cz. 

http://www.pathfinder.cz/
http://www.kp-penguins.cz/
http://www.kp-penguins.cz/


 

Během roku 2019 jsme na webu zaznamenali 1 560 návštěv. To odpovídá průměrné 
návštěvnosti 130 návštěv měsíčně. Nejvíce návštěv jsme zaznamenali na konci školního 
roku a na začátku prázdnin, kdy si všichni hledali informace o táboru. 

Jsme aktivní i na Facebooku a Instagramu. Zde nás sleduje 205 a 224 uživatelů. 

 

 

 



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 15 dětí. 
Od podzimu 2019 zaznamenáváme zvýšený zájem rodičů a dětí o naše aktivity. Průběžně 
zvažujeme, zda postupně nevytvoříme i třetí družinu pro děti středního věku. 
Pravděpodobně to nastane od nového školního roku. 
 

Na vedení družin se v průběhu celého roku podílí širší tým vedoucích. V čele družiny 
Kolibříků stojí Johanka Hrachovcová a Marek Hrdinka. Pomáhají jim další rádci a vedoucí 
z mládeže. Ve vedení družiny Starších Penguins stojí Honza Bezděkovský spolu s Honzou 
Tesařem. Jsme moc rádi, že duchovní rozměr schůzek zaštitují Josef Dvořák (u družiny 
Kolibříků) a Vašek Vondrášek (u družiny Starších Penguins). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



DALŠÍ AKTIVITY 
Minulý rok jsme realizovali letní tábor, víkendové akce a bezpočet družinových schůzek. 
Našich aktivit se přes rok účastnilo více než 50 různých dětí a 20 členů organizačního týmu. 
 

Letní tábor proběhl na tábořišti Raspenava v Jizerských horách. Účastnilo se ho 45 
účastníků z řad dětí. Táborem nás provázelo téma indiánů a divokého západu. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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 či Múzička. 
Spolu s vedoucími jsme se účastnili také speciálů a výročního setkání. Velkou událostí pak 
bylo evropské Camporee, kde se potkalo skoro 3 tisíce pathfinderů. 
 



PŘEHLED PLÁNOVANÝCH AKCÍ NA ROK 2020 
Pro rok 2020 plánujeme dále pokračovat v naší oddílové činnosti prostřednictvím 
družinových schůzek. Zvažujeme, že od nového školního roku zkusíme vytvořit další – již 
třetí družinu pro děti mezi mladšími a staršími pathfindery. 
 

Počet a struktura víkendových akcí a výprav zůstane pravděpodobně stejná. Chceme tvořit 
jak vlastní akce, tak se chceme účastnit akcí pořádaných oblastí či sdružením.  
Co se týče letních táborů, v roce 2020 plánujeme tábory hned tři. První tábor je táborem 
tradičním pro děti 6 až 15 let. Tam předpokládáme největší účast. Druhý tábor bude 
navazovat na tábor první a bude určený pro děti starší. Třetí tábor je novinkou. Rádi 
bychom organizovali příměstský tábor pro děti z Prahy. Bude probíhat v srpnu od pondělí 
do pátku v prostorách našeho sboru. Rádi bychom zkusili něco nového a doufáme, že se to 
zalíbí i dětem a rodičům. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
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. 

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

 
 

https://kp-penguins.webnode.cz/


MLÁDEŽ 
 

SMÍCHOVSKÁ MLÁDEŽ V ROCE 2019 
 

Po období jistého útlumu v posledních dvou možná i tří let začíná činnost naší smíchovské 
mládeže nabírat na obrátkách. Jisté náznaky zde byly již v prvním pololetí loňského roku, 
kdy širší tým vedení mládeže v čele s Vítkem Oczkem a Naty Gabrišovou (tehdy ještě 
Turkovou) pokračoval jednou za čtrnáct dní v organizování schůzek mladší mládeže, byť se 
nás tehdy mnohdy moc nesešlo. 
 

 Naplno se ta změna k lepšímu projevila příchodem našeho nového kazatele Václava 
Vondráška, dlouholetého vedoucího 
mládeže při českém sdružení, na něhož 
jsme se všichni, co s mladými pracujeme, 
moc těšili. Zdaleka přitom nelze říct, že by 
Vašek mávnul kouzelnou hůlkou a stal se 
zázrak.   
 

Trošku k tomu přispěl třeba fakt, že k nám 
na Smíchov vlastně v září nepřišel jen jeden 
Vašek, ale Vaškové hned dva. Vašek 
Vondrášek junior dal totiž aktuální partě 
mládeže pěknou novou dynamiku☺. Dále 
ale pomohlo i to, že tahle parta byla spolu 
letos na mezinárodním Camporee, kde se 
dala víc dohromady a že se taky mladí 
zapojili do divadla organizovaného u 
příležitosti letošního novoročního pro-gramu.  
 

To divadlo nám dokonce 
pomohlo rozšířit naše řady o 
další „děcka“. A tak lze říct, 
že se mládežníků schází při 
pravidelných pátečních 
schůzkách (stále v režimu 
jednu za 14 dní) cca 8–10, 
což už je docela slušná 
„banda“.  Nutno dodat, že 
řada z nich chodí v úterý 
současně na schůzky 
starších Pathfinderů 
(družina Penguins Seniors) a 
mají i v plánu absolvovat 
rádcovský kurz.  
 

Pro tuhle partu se snažíme i 
organizovat setkání nad Biblí 



během sobotní školy. V tzv. M třídě se sice mnohdy sejdou jen 3-4 „skalní“ („tvrdé jádro“), 
ale ta setkání bývají i přesto myslím velmi inspirativní. Začali jsme se studiem Markova 
evangelia a koncem listopadu přešli ke studiu různých Ježíšových podobenství.  
 

Pevně věřím, že parta naší smíchovské mládeže má to lepší ještě před sebou, že je neudolá 
ani aktuální nepříjemnosti související s koronavirovou epidemií.  
 

Všichni jsme se těšili na setkávání po rodinách během modlitebního týd-ne mládeže, ale 
naštěstí jsou v dnešní době i možnosti virtuálního setkávání. Přesto se všichni jistě těšíme 
na osobní setkávání v lepších časech.  

                           Za tým vedení mládeže Honza Bezděkovský    
               

KŘESŤANSKÝ DOMOV – KD1 
 

www.casdsmichov.cz                                sbor Praha Smíchov 

 
 
 

Loňský rok uspořádalo oddělení KD1 opět několik výletů a společných dovolených.  
Jelikož se naše oddělení vyznačuje hlavně dětmi věkem okolo dvou let, naše dovolené 
nepatří k těm delším, o to více jsou ale intenzivní.  
 

®

http://www.casdsmichov.cz/


Skloubit spánkové, krmící, přebalovací a mnohé další intervaly všech dětí nebývá vždy 
snadné, náš tým profesionálních maminek (s malou dopomocí otců) však zvládne vždy 
všechno bravurně.  
 

Odměnou nám pak je to, když můžeme sledovat vytvářející se přátelství našich dětí a to, 
jak si už od, tak útlého věku budují vazby. Vazby nejen jeden ke druhému, ale i k našemu 
sboru. A v tom vidím hlavní cíl a poslání našeho oddělení. Vytvořit pro mladé rodiny s dětmi 
takové zázemí, aby se v něm cítily dobře nejen děti, ale i my rodiče. Kde si můžeme 
otevřeně promluvit o našich úspěších, neúspěších, postěžovat si a vzájemně se 
povzbuzovat.  
 

K tomu nám neslouží nejen zmiňované výlety, ale třeba i čas strávený na společné návštěvě 
u jedné z rodin nebo na oslavách narozenin. Věřím a těším se, že se bude naše společenství 
dále rozrůstat o nové členy, a že se v něm i oni budou cítit dobře.  
 

 
Za oddělení KD1 Sam Dolejš a Natty Balcarová 

 
 
 
 
 
 
 

 



KŘESŤANSKÝ DOMOV – KD2 
 

www.casdsmichov.cz                                sbor Praha Smíchov 

 
 

 

INFORMACE O ČINNOSTI KD2 V ROCE 2019 
 

Rok 2019 jsme zahájili silvestrovským pobytem na Chatě Karolína ve Rtyni v Podkrkonoší. 
Další společnou akcí byl zimní pobyt na horách v Tanvaldu v penzionu Bobovka. Příjemným 
zpestřením byla návštěva Radka Jonczyho, se kterým jsme se zamýšleli nad tématy 
manželského týdne. V březnu jsme společně s ostatními pražskými sbory uspořádali třetí 
celopražskou rodinnou bohoslužbu. 
 

Na Velikonoce jsme vyjeli do Hromnic u Plzně, připravili jsme a prožili tradiční sederovou 
večeři, výlety, oheň. Na letní dovolenou jsme vyjeli do Luhu u Čími. Pro děti byla připravená 
hra, kdy každý den měli podle nápověd poznat postavu z Bible. 
 

 

®

http://www.casdsmichov.cz/


 To se dětem vždy podařilo a na závěr pobytu jsme s dětmi připravili úkol pro dospělé. Děti 
pantomimicky ztvárnili příběh postavy z Bible a dospěláci měli poznat, o koho se jedná. To 

se také podařilo 😊. V listopadu jsme společně s KD 1 uspořádali druhou smíchovskou 
rodinnou bohoslužbu, tentokrát na téma „A přišlo světlo z Betléma …“. Rok jsme zakončili 
8.12. bowlingem. 

 

Děkujeme všem za krásně prožité chvíle a těšíme se na další společné akce. Mariana a Jarda 
Skálovi. 

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 2019 
 

V roce 2019 jsme se za oddělení 50+ a KD3 setkali mimo prostory sboru ve sklenících Tulipa 
Praha. Měli jsme možnost prožít kvetoucí jaro nebo dokonce léto o několik měsíců dříve. 
Prohlédli jsme si prostory s desetitisíci řezaných květin. Krásami květin růží, orchidejí, 
karafiátů a dalších nás provázel bratr František Kafka. 

®

http://www.casdsmichov.cz/


 

Rovněž jsme si v měsíci únoru připomněli důležitost manželství a rodiny, a to díky 
Modlitebnímu týdnu křesťanského domova a Národnímu týdnu manželství. Otevírali jsme 
diskutovaná témata, která mohou ohrožovat manželství. Byla to výzva k hlubšímu 
modlitebnímu životu za naše blízké v rodině i v církvi. 
 

V dalším setkání nám sestra Jana Voleská jako umělecký fotograf představila zajímavé 
fotografie z cest, a to z Nového Zélandu. Setkání bylo doplněno příjemným posezením a 
rozhovorem u něčeho dobrého. 
 

Po prázdninách jsme měli další společné setkání oddělení 50+ a KD. Naším společným 
zájmem bylo, abychom jako sbor 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. Setkání bylo určeno pro všechny členy, a to bez rozdílu věků. 
 

Na dalším našem setkání jsme jako oddělení 50+ a KD 3 měli jako hosta Soňu Sílovou, 
kazatelku našeho sboru, která nás seznámila se svojí životní zkušeností, jak poznala pravdu 
a co ji přivedlo do společenství církve adventistů sedmého dne. 
 

Naše životní zkušenosti jsme si vyprávěli i v dalším setkání. Zkušenost nám vyprávěla sestra 
Naďa Trněná s tím, že se přidali i další bratři a sestry z našeho sboru. Mezi naše nejkrásnější 
chvíle patřilo, co hezkého jsme prožili v našem životě s Bohem. 
 

Těšíme se na další setkání, která nám připomenou, co hezkého můžeme prožít s naším 
Bohem. 

                    Josef Prokop a Petra a Jiří Kapounkovi 
 

INTERNETOVÉ AKTIVITY SBORU 
 

17 LET ONLINE 

 
Internetové bohoslužby přenášíme již 17.rok a díky ochotným dobrovolníkům můžeme 
každou sobotu vysílat smíchovské bohoslužby do celé České republiky i zahraničí. 
 

V druhé polovině roku se nám úspěšně dařilo rozšiřovat skupinu kameramanů a v současné 
době  pracujeme na teamu pro střih. Zároveň se snažíme domlouvat přítomnost zvukaře u 
velkého mixu v přenosové místnosti a tím zvýšit audio kvalitu přenosů. 
 

Vzhledem ke stáří technického vybavení dochází k častější poruchovosti a také z důvodu 
zvyšujících se nárokům a očekávání na kvalitu přenosu nás čeká radikální obnova přenosové 
techniky. 
 

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

Děkuji všem, kdo se na vysílání přímo či nepřímo podílí a rádi přivítáme a zaučíme nové 

posily 😊 
Patron oddělení Petr Bezděkovský 



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. 
 

V loňském roce proběhla drobná úprava grafiky a pro tento rok bychom v úpravách 
vyhledu a struktury obsahu pokračovali. Budeme vděčni za podnětné a konstruktvní 
nápady a návrhy ke grafice a struktuře webu.   
 

 Přidávám statistiky za uplynulý rok. Webové stránky casdsmichov.cz během roku 2019 
navštívilo 75 893 unikátních IP adres. Návštěvnost v sobotu se pohybuje opět kolem        
250-350 unikátních adres. 

Patron oddělení Petr Bezděkovský 
 

 

ADRA, BANGLAKIDS A NÁŠ SBOR 
 

ADRA , 
 

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

ANDĚL19 – 18 400 Kč na podporu Dobrovolnického centra ADRA Praha 
16. března se v našem sboru konal další ročník mládežnické akce ANDĚL. Součástí 
programu byla již tradičně sbírka, tentokrát na podporu Dobrovolnického centra ADRA 
v Praze. Jeho koordinátorkou je Barbora Bězděkovská a právě ona mladým představila 
činnost centra, jeho smysl, záslužnou dobrovolnickou práci v nemocnici a zařízeních pro 
seniory a děti. Vybrané dary posloužily na zajištění toho, aby mohli dobrovolníci do 
těchto zařízení docházet a zpříjemňovat život nemocným, handicapovaným nebo 
opuštěným lidem. 
 

Modlitba za Adru – 4 740 Kč 
11. května jsme v rámci celosvětové soboty pro Adru s názvem „Modlitba pro Adru“ 
vybrali 4 740 Kč a modlili jsme se za činnost této organizace.  Na adráckou tématiku byl 
zaměřen jak příběh pro děti, tak následující informace i videoprojekce. 
 

Sbírka na podporu dobrovolnických center ADRA v ČR – 3 935 Kč 
12. října jsme částkou 3 935 Kč podpořili práci 15 dobrovolnických center a 2 756 
dobrovolníků, kteří pravidelně v roce 2019 docházeli do 202 organizací. 
 

609 Kč od našich smíchovských dětí pro uprchlické tábory v Libanonu 
Jak se již stalo tradicí, naše smíchovské děti se v sobotní školce seznamují nejen s 
biblickými příběhy, ale zapojují se i do praktické pomoci. V první polovině roku děti 
svými drobnými dary pomohly aspoň malinko zlepšit život uprchlíkům ze Sýrie v 

http://www.casdsmichov.cz/


uprchlických táborech v údolí Biká v Libanonu a přispěly ke stavbě vodojemu na pitnou 
vodu nebo rozdávání hygienických balíčků. 

V druhé polovině roku děti pomáhaly (pokračování v           r. 
2020) 6letému Nicolasi Úblovi a jeho mamince 
samoživitelce hradit neurorehabilitaci, na kterou nepřispívá 
pojišťovna. Nicolas má v důsledku problému při porodu 
mozkovou obrnu a těžké kombinované postižení. 
 
❖ Během roku byli členové sboru zváni na různé ADRA 
akce, např.  v červnu na výstavu „Propojeni“, v říjnu na 
Galavečer pro BanglaKids nebo v listopadu na slavnostní 
předání Ceny Michala Velíška a s ním spojený odborný 
seminář „Odvaha být jiný“ 

. 

Podpora vzdělávání bangladéšského chlapce v rámci projektu BanglaKids   
– 4 500 Kč  

I v roce 2019 jsme jako sbor umožnili studovat 
bangladéšskému chlapci Marmu Montgoisingovi, a to 
částkou 4 500 Kč. Jeho otec zemřel, matka pracuje jako 
pomocná dělnice a ze svého malého příjmu nemohla 
chlapce uživit. Podporovali jsme ho od ledna 2012, tehdy 
mu bylo 11 let. V roce 2019 úspěšně dokončil nižší střední 
vzdělání, 10. třídu internátní školy AHTSS Hilltracts. Složil 
státní zkoušku SSC (Secondary School Certificate), což 
odpovídá 2. ročníku naší střední školy. 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. Získaný certifikát mu umožnil 

pokračovat i nadále ve studiu (vyšším středním) již na jiné škole. 
 

Jménem sboru Vám všem upřímně z celého srdce děkuji za Vaši vnímavost, obětavost a 
štědré dary! 

          Za odd. ADRA Mirka Žaludová 
 

KOMUNITNÍ CENTRUM PETRKLÍČ - PRAHA - KCP 
 

KOMUNITNÍ CENTRUM PETRKLÍČ  
POBOČKA PRAHA 
 

ÚVOD 
Komunitní centrum Petrklíč vzniklo v roce 2015 s cílem vyzkoušet inovaci v sociálních 
službách v reálných podmínkách. To se během let 2015 až 2018 povedlo. Během této 
doby se Petrklíč rozrostl z České Třebové do několika dalších krajů, kde se ale nepodařilo 
zajistit financování na další provoz. To se povedlo jen v Pardubickém kraji a v Praze 
 



. 
Cílem činnost Petrklíče je zejména poskytovat 
osobní asistenci a pečovatelskou službu na území 
Prahy a Pardubického kraje zejména seniorům a 
osobám se sníženou schopností pohybu. Jsme 
rádi, že můžeme konstatovat, že se nám tento cíl 
daří naplňovat. Pro rok 2019 jsme předpokládali 
výkon námi poskytovaných služeb na 10 000 
hodin. Podle našich statistik výkon za rok 2019 
tuto hranici překonal. Celkové množství 
poskytnutých hodin našim klientům je 13 106 
hodin. Z toho 5 793 hodin bylo poskytnuto v rámci naší pražské pobočky. Pro členy 
CASD jsme poskytovali 569 hodin péče či asistence. 
V roce 2019 jsme se kromě běžné činnosti věnovali revizi procesů a plánováním zajištění 
financování do dalších let. Impulsem pro naše další fungování je zejména stabilní 
finanční podpora od Pardubického kraje a nově nastavené nadstandartní vztahy z MČ 
Praha 5 a MČ Praha 10, na jejímž území jsme získali kancelářské prostory za symbolické 
nájemné. Financování v Praze velkou měrou podpořila finanční podpora péče o 
adventisty ze strany ČS CASD a Sboru CASD Praha Smíchov, za což jsme velmi vděční. 
Výbornou zprávou je i náš odhad, že hospodaření v roce 2019 by mělo skončit jako 
vyrovnané. 
Zásadní událostí pro naše fungování v roce 2020 je zpráva, že jsme byli zařazeni do 
krajské sítě sociální služeb kromě Pardubického kraje také v Praze. To  nám pro rok 2020 
přineslo dalších 1,5 mil. Kč, které jsme v roce 2019 neměli.  
Výbornou zprávou je i rozhodnutí členského shromáždění Sboru CASD Praha Smíchov, 
které rozhodlo o dlouhodobé podpoře pražské pobočky KC Petrklíč formou zařazení 
stabilní rozpočtové kapitoly v rozpočtu sboru a možnost umožnit členům darovat své 
dary v rámci sboru na činnost KC Petrklíč. Moc si této podpory vážíme, protože právě 
provázanost Petrklíče s místními sbory je základním stavebním kamene dalšího růstu 
organizace. V případě smíchovského sboru jde o provázanost personální jak na úrovni 
členů spolku, jeho vedení či zaměstnanců, ale také i na úrovni klientů. Podpora sboru 
jako celku tuto spolupráci jen podtrhuje. 
 

STATISTICKÉ ÚDAJE 
Výše zmíněné statistické údaje je možné detailně prostudovat v této tabulce: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

HOSPODAŘENÍ 



Hospodaření spolku v minulých letech provázela hospodářská ztráta, která do jisté míry 
narušila cash-flow. A to zejména v prvních měsících roku, kdy se čeká zaslání státních 
dotací. Vzhledem k tomu, že se nám v roce 2019 podařilo uzavřít hospodaření 
s nulovým hospodářským výsledkem a pro rok 2020 plánujeme navýšení obratu o další 
2 mil. Kč, můžeme nyní říci, že hospodářskou ztrátu minulých let do 3 až 4 let 
vyrovnáme. 
V případě jakýchkoliv dotazů se obracejte na Jakuba Fraje. 
 

ROK 2019 
Níže uvádíme předběžné uzavření nákladů a výnosů roku 2019. Naše hospodaření ještě 
projde auditem účetní závěrky a teprve pak se k ní vyjádří kontrolní komise. 
Zkontrolovaný výsledek hospodaření se pak objeví v oficiální výroční zprávě v první 
polovině roku 2020. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.1. Rok 2020 

Pro rok 2020 plánujeme navýšení mezd všech terénních pracovníků, a to zejména ze 
státních dotací, které nám byly meziročně navýšeny. Předběžný rozpočet pro rok 2020 
najdete níže: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

STRUKTURA ORGANIZACE 
Komunitní centrum Petrklíč je zapsaným spolkem dle občanského zákoníku. Nejvyšším 
orgánem spolku je Členská schůze, která určuje počty členů orgánů spolku, volí 
členy Předsednictva, členy Správní rady a Kontrolní komise, schvaluje změny stanov a 
udílí rámcové pokyny vedení spolku. 



Statutárním orgánem je Předsednictvo, které tvoří předseda a místopředseda. Za 
spolek může jednat i člen Správní rady, který k tomu dostane zmocnění, případně za 
určitých okolností Správní rada jako celek. 

Mezi zasedáními Členské schůze řídí spolek Správní rada v čele s předsedou spolku. 
Mezi zasedáními Správní rady řídí spolek Předsednictvo. Na činnost spolku 
dohlíží Kontrolní komise. 

LIDÉ V PETRKLÍČI 
Na činnosti Petrklíče se podílí i lidé ze smíchovského sboru. 
 

 

Jde zejména o Jakuba Fraje (předseda spolku a jeho ředitel), Samuela Dolejše (člen 
správní rady spolku), Veroniku Dolejšovou (koordinátorka pražské pobočky), Janu 
Bláhovou (sociální pracovnice pražské pobočky), Stanislavu Sotlovou (účetní a členka 



správní rady), Soňu Sílovou (předsedkyně kontrolní komise), Jakuba Sotla (člen kontrolní 
komise), Bláhovi (terénní pracovníci), Táňu Suchou Buhu (terénní pracovnice) nebo 
Libušku Malou (terénní pracovnice). 
 

 

Jsme moc rádi, že se takto daří propojovat sborovou činnost se službou potřebným. Moc 
děkujeme všem těm, kteří se jakoukoli měrou podílí na naší činnosti, jsme za to vděční! 

Za Komunitní centrum Petrklíč Jakub Fraj. 

 

ARCHA POMOCI PRAHA - APP 
 

ARCHA POMOCI PRAHA 
 

Náš sbor Praha-Smíchov v loňském roce již pátým rokem pomáhal seniorům a lidem se 
zdravotním postižením v jejich náročné situaci prostřednictvím Archy pomoci Praha. 
Během roku jsme potřebným lidem byli pomocí při řešení jejich sociálních záležitostí, 
podporovali jsme je v co nejsamostatnějším životě v jejich domově a zajišťovali jsme pro 
ně návštěvy dobrovolníků. Naše pomoc směřovala jak k členům našeho sboru, tak i 
k lidem z jiných pražských sborů i z řad široké veřejnosti. Byli jsme oporou těm, kteří byli 
na svoji situaci sami, nebo pro které ji bylo náročné řešit ze zdravotních či jiných důvodů. 
Vedle seniorů a lidí se zdravotním postižením jsme také pomáhali rodinám a blízkým, 
kteří se o ně starají.  
 

ČINNOSTI, KTERÉ JSME ZAJIŠŤOVALI PRO SENIORY A OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM  
▪ pomoc při zajištění potřebných služeb a dávek: sociálně-zdravotních služeb 

(pečovatelské služby nebo osobní asistence, odlehčovacího zařízení, tísňové 
péče, rehabilitační a domácí ošetřovatelské péče atd.), sociálních dávek a 
výhod (příspěvku na péči, na bydlení, na mobilitu, průkaz ZTP), 
kompenzačních pomůcek, dopravních služeb (se zvýhodněnou sazbou), 
vařených obědů (dovážených z pečovatelské služby, od soukromých firem) 
atd., 



▪ praktická pomoc při vyřizování různých záležitostí - při komunikaci s úřady, 
institucemi a organizacemi (se sociálními službami, s úřadem práce, ČSSZ, s 
nemocnicemi, správními firmami, dodavateli energií, telefonními operátory 
atd.), dále v souvislosti se zajištěním potřebných služeb a pomůcek před 
návratem z nemocnice, se stěhováním a přehlášením služeb, vyřízením 
trvalého pobytu atd.; pomoc při vyplnění a zanesení formulářů na úřady 
v případě imobility potřebných osob, vyhledávání fyzioterapeutů na 
rehabilitaci klientů domů a asistentů sociální péče, 

▪ pomoc při vyhledávání potřebných informací, kontaktů – zejména 
bezdětným seniorům, kteří nemají internet (např. vyhledání nových lékařů, 
firem zajišťující určité služby, řemeslníků, notářů), 

▪ pomoc při zorientování se v situaci (konzultace a rozebrání situace, informace 
o možnostech řešení, o příslušných službách atd.), 

▪ pomoc při řešení otázky bydlení – při získávání sociálních dávek na krytí 
nákladů na bydlení, při podání žádostí a shromáždění podkladů pro žádost o 
obecní/magistrátní byt, o přijetí do domu s pečovatelskou službou, do 
domova pro seniory nebo se zvláštním režimem (pro osoby trpící různými typy 
demence, Alzheimerovou nemocí atd.), přestěhování se do jiného města atd., 

▪ rozšíření sociálních kontaktů prostřednictvím dobrovolnických návštěv – viz 
dále, 

▪ psychická a duchovní podpora v krizových a náročných situacích – v případě 
náročné osobní nebo rodinné situace, v souvislosti se zdravotními problémy 
atd. 

 

PŘEHLED ČINNOSTI ARCHY POMOCI PRAHA  
Činnost Archy pomoci Praha v návaznosti na výši celoročního rozpočtu byla určena na 
dva dny v týdnu, kdy jsme se věnovali praktické pomoci seniorům a osobám se 
zdravotním postižením a také koordinaci dobrovolnictví u nich. V rámci sociální pomoci 
jsme zajišťovali kromě krátkodobé pomoci a jednorázových konzultací i dlouhodobou 
pomoc. Opakovaně jsme provázeli 55 % potřebných lidí. Těmto osobám jsme pomáhali 
po několik měsíců – od 2-3 měsíců, přes 5-6 měsíců až po celý rok (10-12 měsíců v roce).  
 

Celkem jsme pracovali s 55 osobami, z toho se jednalo o 46 seniorů a 9 osob se 
zdravotním postižením.  V 5 případech šlo o manželské páry, které započítáváme jako 
jednu osobu. Naši pomoc potřebovali jak senioři a osoby se zdravotním postižením, 
s kterými jsme pracovali již v předešlých letech (47 %), tak lidé, kteří nás nově oslovili 
v r. 2019 (53 %).  Mezi dlouhodobě provázenými byli také ti, kterým pomáháme např. 
už od r. 2015, kdy jsme začali s rozšířenou sociální pomocí našeho sboru. Naše pomoc 
je pro ně důležitá zejména proto, že se mají na koho obrátit o radu a pomoc ve své 
situaci, kterou nemohou sami vyřešit.  
 

Ve velké většině případů (73 %) směřovala naše pomoc ke členům CASD (stávajícím i 
bývalým z našeho smíchovského sboru, ze Strašnic, sboru Bethany, v Krči ale i z dalších 
sborů), jejich blízkým (rodinným příslušníkům, přátelům, známým) a také lidem 
navštěvujícím sobotní bohoslužby. V dalších případech (23 %) se jednalo o lidi ze široké 
veřejnosti, kteří na nás dostali doporučení z místního sociálního odboru, našli si Archu 
pomoci Praha na internetu, dostali doporučení od jiné osoby atd. 



Senioři a osoby se zdravotním postižením velmi vítali, že se na nás mohli obrátit se svými 
dotazy ze sociální oblasti a že jsme jim pomáhali řešit jejich sociální záležitosti. 
 

 
Z návštěv koordinátorky u seniorů a osob se zdravotním postižením 

 

DOBROVOLNICKÉ NÁVŠTĚVY 
Během celého roku navštěvovali naši dobrovolníci osamělé seniory a také osoby se 
zdravotním postižením v jejich domácnostech, příp. v domově pro seniory, pokud se 
tam senioři přestěhovali. Dobrovolníci trávili s navštěvovanými čas dle jejich přání. 
Většinou si společně povídali, šli ven na procházku, nebo se věnovali jiným společným 
aktivitám dle zájmu navštěvovaného.  
 

Celkem se setkávalo 6 dobrovolnických dvojic (navštěvovaný a dobrovolník), které se 
spolu setkali během 103 návštěv v celkovém rozsahu 198,25 hodin. Ve čtyřech 
případech se jednalo o navštěvování seniorů a ve dvou pak o lidi se zdravotním 
postižením.   
 

Dobrovolníci byli pro všechny navštěvované velmi vítanými společníky, jelikož se cítí 
nějakým způsobem osamělí, nebo potřebují více sociálního kontaktu.  
 

Například jsme spojili jednu z dobrovolnic s dívkou se zdravotními problémy, která kvůli 
nim nemohla chodit pravidelně do školy a musela se také přestat věnovat řadě svých 
koníčků.  
 

Jedna z dobrovolnic také připravila nezapomenutelný zážitek seniorce, s kterou jsme ji 
spojili. Jelikož má seniorka pouze neteř žijící v zahraničí, dobrovolnice se jí rozhodla 
uspořádat oslavu narozenin. Paní z ní měla velkou radost a společně strávily čas i venku. 
  

Dobrovolnické návštěvy přinesly seniorům mnoho radosti, a především také možnost 
popovídat si s někým, kdo je tu během návštěvy jen pro ně a s kterým mohou trávit 
volný čas podle svých přání. 
 

Na realizaci činnosti Archy pomoci Praha se podíleli jak její pracovníci, tak dobrovolníci,  



Oslava narozenin seniorky 
 

kteří kromě návštěv seniorů pomáhali také s administrativou a zajištěním dalších 
činností.  Podaří-li se nám získat dostatek financí v roce 2020, chtěli bychom během 
roku posílit řady pracovníků Archy pomoci Praha, aby bylo možné zajistit více pomoci 
seniorům a osobám se zdravotním postižením.  
 

HOSPODAŘENÍ ARCHY POMOCI PRAHA V R. 2019 
Archa pomoci Praha hospodaří od počátku své činnosti s vlastním rozpočtem, 
odděleným od rozpočtu sboru. Na její hospodaření dohlíží správní rada pověřená 
výborem našeho sboru.  
 

Činnost Archy pomoci Praha byla financována z několika zdrojů. Obdrželi jsme grant od 
Českého sdružení a různé dary (vč. financí z koncertu na podporu naší činnosti). Náš 
sbor přispěl do rozpočtu částkou 15.500, - Kč. Část prostředků na krytí nákladů 
spojených se zajištěním pomoci seniorů a osob se zdravotním postižením byla čerpána 
také z rezervy z minulých let. 
 

PŘÍNOS ČINNOSTI ARCHY POMOCI PRAHA 
Archa pomoci Praha zajišťovala pomoc seniorům a osobám se zdravotním postižením, 
kteří tak nebyli na řešení své situace sami. Pomáhali jsme jim v jejich problémech a 
náročných situacích a zlepšovali podmínky, ve kterých žili. Seniorům a osobám se 
zdravotním postižením se dostávala pomoc dle jejich potřeb, která jim byla navíc 
dostupná zdarma.  
 

Díky poskytnuté pomoci nemuseli senioři předčasně odcházet např. do domovů pro 
seniory a mohli zůstávat žít dál doma. To byl příklad i jedné ze seniorek, která by bez 
naší pomoci nemohla zůstat žít doma. Po zhoršení zdravotního stavu a následném 
návratu z nemocnice potřebovala zajistit pomoc pečovatelky, rozchození v domácím 
prostředí prostřednictvím rehabilitace, vyřídit zvýšení příspěvku na péči.  Seniorka však 
byla na tyto věci sama a sama by si s nimi těžko poradila. Této seniorce jsme také 
pomohli zajistit obnovení vyplácení příspěvku na mobilitu, kterou úřad práce mylně 
zastavil. Seniorka se postupně zlepšila, stala se opět soběstačnější, rozchodila se a dnes 
je na tom lépe než před hospitalizací. 



 

Na Archu pomoci Praha se během celého roku obraceli potřební členové sborů, tak 
kazatelé, diakoni a další členové pražských sborů. Během roku nás však kontaktovali i 
lidé mimo církevní prostředí. Samotní senioři u nás hledali pomoc jak s konkrétními 
problémy, tak se např. chtěli preventivně připravit na možnou situaci v budoucnu (např. 
mít zajištěný domov pro seniory). Kazatelé se díky spolupráci s námi mohli více věnovat 
duchovenské péči než řešení sociálních záležitostí členů svých sborů. Činnost diakonů 
jsme doplňovali o odbornou pomoc, která přesahuje jejich možnosti. Členové sborů se 
na nás obraceli také v souvislosti s péčí o své rodinné příslušníky nebo známé, když se 
jim např. zhoršil zdravotní stav. Vítali cenné rady a také praktickou pomoc, kdy nebyli 
na zařizování potřebných záležitostí svých blízkých sami. 
 

Během naší činnosti jsme vnímali Boží působení při řešení záležitostí potřebných 
seniorů a osob se zdravotním postižením. Ve velmi krátkém čase se podařilo např. 
zajistit terénní sociálně-zdravotní služby nebo např. najít fyzioterapeuta na rehabilitační 
péči domů, když nestačil rozsah domácí ošetřovatelské péče předepsané lékařem. V 
dalším případě se potřebná seniorka dostala mnohem dříve do domova seniorů, ačkoli 
bývají čekací doby velmi dlouhé.  
 

Jsme vděční také za konání každoročních koncertů na podporu činnosti Archy pomoci 
Praha. Nejen že přinášejí důležité finanční prostředky na krytí činnosti Archy pomoci 
Praha, ale po jejich konání se na nás obracejí jak potřební senioři, tak např. zájemci o 
dobrovolnictví. Tak tomu bylo i v případě letošního koncertu, kdy jedna z návštěvnic 
(seniorka) potřebovala řešit své sociální záležitosti a zároveň si přála získat dobrovolníka 
pro svého mentálně postiženého dospělého syna. 
 

Při zajišťování pomoci jsme se také setkali s duchovním přesahem projektu, kdy se 
potřebné osoby nebo jejich rodiny mimo církevní prostředí setkávají s křesťanskou 
pomocí a zajímají se o víru nás jako adventistů.  
 

ZÁVĚR 
Činností Archy pomoci Praha jsme celý rok podporovali seniory a osoby se zdravotním 
postižením v jejich co nejsamostatnějším životě doma, pomáhali jim při řešení jejich 
sociálních záležitostí a při zmenšování jejich pocitu osamocenosti. 
 

Jsme vděční, že jsme byli pomocí a oporou členům našeho i dalších pražských sborů, 
jejich blízkým a že měl náš projekt též přesah mezi další obyvatele Prahy 5 a z dalších 
městských částí.  
 

Rádi bychom mnohokrát poděkovali Vám všem, kteří jste Archu pomoci Praha podpořili 
také svými dary, takže mohla být během celého roku její činnost zajišťována. Děkujeme 
též za Vaše modlitby, které jsou důležité pro celkovou podporu seniorů a osob se 
zdravotním postižením. 

I v r. 2020 bychom chtěli být oporou a pomocí všem potřebným seniorům a 
osobám se zdravotním postižením z našeho i z dalších sborů i z řad široké veřejnosti. 
 

Jana Bláhová, koordinátorka 
 

Více informací o Arše pomoci Praha na www.archapomoci.cz 
 

http://www.archapomoci.cz/


KLUB ZDRAVÍ 
 

 

 

 

 
 

 www.zivotazdravi.cz            Praha Smíchov   
 

ODDĚLENÍ ZDRAVÍ SBORU CASD PRAHA SMÍCHOV V ROCE 2019 
 

Oddělení zdraví je vlastně totéž jako Klub zdraví. Jen pro lidi, kteří nepatří do našeho 
společenství je přijatelnější, když jdou na akci klubu.  
 

Akce jsme pořádali pravidelně každý měsíc, jak je zvykem vždy první sobota v měsíci od 
14:00. Snažili jsem s vybírat zajímavá témata a k nim zvát povolané lidi, kteří tématu 
rozumí, jsou v něm odborníci. Současně ale chceme dát prostor našim místním, hlavně 
mladým. A to se nám zatím daří – máme ve sboru velmi schopné mladé lidi, kteří se 
problematice zdraví a pomoci druhým věnují. Díky za ně! 
Níže je přehled akcí, které jsme měli. Kdo jste byli, třeba si ještě na něco vzpomenete :)) 
 

Klub Zdraví Praha-Smíchov, 5.1.2019, New Start PLUS, MUDr. Jana Krynská,   
revizní lékařka 
Lze se vyhnout civilizačním nemocem? Jakou roli hrají priority a optimismus v našem 
zdraví? Jsou čestní lidé zdravější? Proč jsou sociální vztahy tak důležité? 
Jana má veliký přehled o problematice zdraví. Co se skrývá za písmeny PLUS?  
 

Klub Zdraví Praha-Smíchov, 2.2.2019, Zážitková pedagogika, bc. Ivana Říhová, 
lektorka primární prevence rizikového chování. 
lektorka primární prevence rizikového chování. Jak se učíte nové věci? Víte, že 
nejefektivnější učení je zážitkem? A víte, že zážitková pedagogika může podporovat 
vzájemné vztahy? Přijďte si to vyzkoušet! Co se naučíte pomocí zážitku, to už 
nezapomenete… Ivanka to dětmi umí a ukázala i nám, že zážitek je velmi intenzivní! 
 

Klub Zdraví Praha-Smíchov, 2.3.2019. Jak vyzrát na stáří, aby bylo přívětivé,  
Mgr. Jana Bláhová, DiS. soc.pracovnice a koordinátorka soc.pomoci. 
Jak se nenechat zaskočit ubýváním sil? Jak zvládnout stáří finančně? Které sociální 
služby, dávky a pomůcky lze využít? Jak zvládnout péči o své blízké a jak při ní „hořet“ a 
„nevyhořet“? 
Jana založila a koordinuje společnost Archa pomoci. To je důležitá činnost a pomáhá ke 
zdraví jednotlivých lidí i zdraví společenství. Zdraví jsme, když si pomáháme navzájem... 
 

Klub Zdraví Praha-Smíchov, 6.4.2019. Enzymy – kvašené zdraví, RNDr. Luděk Bouška, 
vedoucí KZ Praha Smíchov 
Jak fungují enzymy v našem těle? Znáte „kimči“?  Jak si ho levně můžeme připravit sami? 
Imunitu můžete udržet na výši po celý rok. Přijďte ochutnat a naučit se přípravu. 



Mnozí jsem se pro kvašenou zeleninu nadchnuli. Snad nám to vydrží. V Koreji mají kimči, 
u nás máme kyselé zelí... 

 

Klub Zdraví Praha-Smíchov. 1.5.2019: Zdraví, které chutná – Roman Uhrin,  
ředitel Centra zdraví Eden 
Jak upravit zdravé pokrmy, tak, aby byly chutné? Proč nám chutná to, co je nezdravé? 
Přijďte ochutnat a naučit se něco nového a dobrého! 
Roman skutečně přinesl velmi chutné věci. Vysvětlil nám princip dochucování a poučil 
nás, jak správně používat koření. 

 

 
Klub Zdraví Praha-Smíchov. 25.5.2019: Kardiovaskulární onemocnění  
Prof. John A. Scharffenberg, MD, MPH 
Prevence kardiovaskulárních nemocí. Nejnovější poznatky v prevenci 
kardiovaskulárních onemocnění.  
Profesor je odborníkem, který celým svým životem a věkem (95 let) dokazuje pravdivost 
důležitost prevence. Pozvali jsme ho, ať přijede znovu, nejpozději až mu bude 100 let! 
 

Klub Zdraví Praha-Smíchov. 2.9.2019: Otužování a Imunita – Ing. Jan Slavíček,  
otužilec 
Jak se připravíme na podzimní plískanice a na zimu? Proti čemu všemu pomáhá 
otužování? 
Můžeme mít imunitu, která vás ochrání před nachlazením, chřipkou a podobnými 
nepříjemnostmi? ANO!  
Honza velmi rád plave a díky otužování nemusí s plaváním v zimě přestat… Otužování 
pomáhá k podpoře imunity ale i k dobré náladě a optimismu, který potřebujeme. 
 

Sborový výlet Radimovice u Želče, 28.9.2019, měření zdravotních hodnot 
Jak jsme na tom? Změnilo se něco, jak jsme nechtěli? Nebo se změnilo něco k lepšímu? 
Výlet byl velmi vydařený a vlastně jsme tam dělali všechno pro naše zdraví. Osobní, 
společenské i to sborové. Pro zájemce jsme měřili zdravotní hodnoty. 
 

Klub Zdraví Praha-Smíchov. 2.11.2019: Přání, přáníčka a duševní hygiena  
Jitka Michalcová, koordinátorka a lektorka klubu Rybička 
Umíte vyrobit přání, které druhého potěší? Chcete se naučit, jak vyrobit netradiční 
přání? A navíc udělat něco pro svoji duševní hygienu? Přijďte se připravit na období 



Vánoc a nového roku!! 
Velká inspirace pro tvoření dárků. Není důležitý jen obsah, ale i balení... Učíme se dělat 
druhým radost! A to stojí za trochu úsilí :) 
 

Klub Zdraví Praha-Smíchov. 7.12.2019: Dech a dýchání – RNDr. Luděk Bouška,  
vedoucí KZ Praha Smíchov 

Umíte správně dýchat? Jak se pozná 
správný dech? A víte, že pomocí 
dechu můžeme ovlivňovat naše 
prožívání i emoce? Přijďte si 
vyzkoušet některé dechové techniky! 
Nejprve jsme tentokrát zmínili 
biblickou podstatu dechu, dech je 
život. Většina z nás dýchá neúplně, 
povrchně. Proto jsme nejen o dechu 
povídali, ale i jsme si to vyzkoušeli. 
 

 
 
 

Zdraví vás Luděk Bouška, Anna Boušková, Nika Dolejšová, Jan Slavíček  
 

T. O. M. - TURISTICKÝ ODDÍL MALVAZINKY 
 

ZPRÁVA TOMu ZA ROK 2019 
TURISTICKÝ ODDÍL MALVAZINKY 
 

V roce 2019 – byl již třináctý ročník našich výletů. Za krásami přírody jsme nachodili 
1.170 km, za účasti 114 členů, ale i nečlenů našeho Smíchovského společenství. Jsme 
otevřené společenství a rádi přivítáme každého, který má rád Boží přírodu a je ochoten 
sdílet společenství s věřícími. 
 

VÝLETY TOMU V ROCE 2019 
 

20.1. 2019 – Vidoule,  
17.2. - Černý most,  
17.3. - Stromovka,  
14.4. Jílové, 
18.5. - Mělník,  
 

 

16.6. - Rozhledna Skalka,  
15.9. - Praha Petřín,  
20.10. Senohraby, 
17.11. Albertov,  
15.12. Praha 9 Prosek. 
 

Děkuji Bohu, který nás na našich cestách provázel. Všichni účastníci se vrátili do svých                 
příbytků, mnohdy značně unavení, ale radostní, že leckdy překonali své možnosti. 
 

Děkuji všem, kteří se na přípravě výletů podíleli. Objevili pro nás nová zákoutí krásné 
přírody, květiny, stromy, potoky. Nové cesty a někdy i „necesty“, pěšiny. Na výletech se 
probírají nejen každodenní problémy, ale také církevní záležitosti. Takže „duchovno“ je 



umocněno přírodou, kterou nám dal Pán nejen k užívání, ale také k ochraně. Děkujeme 
za ní a prosíme, aby nás Pán Bůh vedl a ochraňoval i v roce 2020, kdy vstoupíme do 
14.ročníku.   
           

TERMÍNOVÁ LISTINA VÝLETŮ V ROCE 2020 
19.1.,16.2., 15.3.,19.4.,17.5.,21.6.,20.9.,18.10.,15.11.,20.12. 

 

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

 Radek Zelenka     

 

 

 

                                  

 
 
 
 
 



 
     
 

SLUŽBA ŽEN 
 

ODDĚLENÍ  SLUŽBY ŽEN 
Oddělení Služby žen se v roce 2019 zaměřilo na tyto oblasti: 
 

• akce pro ženy – členky sboru 

• aktivity směřující od žen k ostatním členům sboru 

• spolupráce s oddělením Služby žen při Českém sdružení CASD  
a Česko-slovenské unii (společné akce) 

• neformální pomoc - „ženy ženám“. 
 
Akce pro ženy  
V sobotu 2. března 2019 jsme se ve smíchovském sboru společně modlili za ženy v 
našem sboru a církvi a za oddělení Služby žen. 
 



V sobotu 14. září 2019 se ve smíchovském sboru uskutečnila Sobota pro ženy. Program 
měl téma „Chtít víc“. Promluvou „Usilujte o vyšší dary“ nás naše kazatelka Soňa Sílová 
povzbudila a také připravila na odpolední přednášku Markéty Jonczy „Sny a cíle“. Na 
Sobotě pro ženy se sešlo asi 80 žen z různých sborů z celých Čech. Příjemnou atmosféru 
sobotního setkání doplnilo společné posezení žen a sdílení jejich příběhů. 
 

O víkendu 25.- 27. října 2019 se v Brně konala Konference žen Česko – Slovenské unie 
Církve adventistů sedmého dne s tématem „Žena jako perla“. Program byl připravený 
na sobotu a nedělní dopoledne a vystřídalo se při něm několik řečníků – sestra Dagmar 
Dorn z Interevropské divize, šperkařka Jitka Mlynarčík Kudláčková, psycholog Jeroným 
Klimeš, aj. Večerní program připravila spisovatelka Hana Pinknerová s manželem. 
Nedělní dopoledne prožily ženy na workshopech. Při přípravě konference pomáhaly i 
členky našeho sboru. 
 

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 šestým 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 děti vyráběly z papíru různá přáníčka, obrázky 
a diáře. Tato setkání byla tematicky 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, páteční 
setkávání, aj.). 
 

Co chystáme pro rok 2020 
V roce 2020 se můžeme těšit na jarní, v pořadí již čtvrtou Konferenci žen Českého 
sdružení CASD, a také na podzimní společné setkání žen v Poděbradech. Zveme ženy a 
dívky k účasti na těchto akcích, o kterých bude oddělení Služby žen včas informovat. 

  
Za oddělení Služby žen Jitka Michalcová 

 

OZVUČENÍ A PROMÍTÁNÍ 
 

OZVUČENÍ 
 

Milé sestry, bratři a přátelé Smíchovského sboru, 
pamatuji si celkem dobře, jak se kdysi v mém rodném sboru Praha Libeň poprvé začalo 
s ozvučováním. Předtím byli řečníci nuceni z kazatelny hřímat a všichni posluchači 
napínat uši, aby to jejich hřímání slyšeli. Pak se ale pořídil první mikrofon, druhý a 
nakonec se jich v Libni používalo celkem pět.  
 

Když se pak v roce 1985 sbor Libeň přestěhoval na Smíchov, zvýšily se současně i nároky 
na kvalitu ozvučení. Dnes se v našem sboru i během běžné soboty využije kolem deseti 
mikrofonů a při velkých akcích i dvacet a více. Když se k tomu navíc připojí i nutnost 



ozvučení hudebních nástrojů, našich 24 vstupů na mixážním pultu už často nestačí. 
Stejně jako v loni, se obsluze tohoto zvukového systému věnují bratři: Róbert Chiminiec, 
František Nohejl, Vítek Očko a Jára Říha. Samozřejmě je na naší práci stále co zlepšovat, 
občas nám to houkne, sem tam něco včas nezesílíme, ale jsme jen lidé, tak nám to snad 
odpouštíte. V současnosti se mimo ozvučení sálu a foyer snažíme vylepšit také kvalitu 
zvuku v internetových přenosech, se kterou nejsme vždy spokojeni. Je to technicky 
komplikovanější úkol, ale pracujeme na tom a věřím, že se nám to v dohledné době 
podaří.  
 

I letos bych chtěl proto povzbudit a vybídnout všechny vás, technicky založené zájemce, 
dospělé i nezletilce, abyste přišli, rozšířili naše zvukařské řady a pomohli nám potěšit 

každé ucho 😊.  
Váš Jára Říha 

 

PROMÍTÁNÍ SPOLEČNÝCH PÍSNÍ, TEXTŮ A PREZENTACÍ  
 

Tým promítačů, tj. Martin Voleský, Matěj Louda, Milan Prokopčák a Jan Slavíček vám 
každou sobotu zajišťují promítání textů písní, příp. i notového záznamu, téma sobotní 
školy vč. hlavního verš, účely sbírek a také dalších materiálů dle přání kazatelů, 
uvádějících i těch, kteří vypráví příběh pro děti.  
 

Občas jsou promítaná také videa např. z Adry, nebo k sobotnímu odpolednímu 
programu, přednášky, příp. i večerní evangelizační nebo jiné akce. Tímto bych chtěl 
všech promítačům vyjádřit velikou vděčnost za jejich pravidelnou službu a také pozvat 
do našich řad další zájemce, kteří by se chtěli do této činnosti zapojit. Kéž Pán Bůh žehná 
všem ochotným služebníkům! 

 

Za tým promítačů zapsal Honza Slavíček 
 

HUDEBNÍ PŘÍSPĚVKY – CHVÍLE KE ZTIŠENÍ 
 

HUDEBNÍ PŘÍSPĚVKY V ZÁVĚRU BOHOSLUŽBY: 
  
Příspěvky po kázání představují oblast, která je velmi obohacující a stala se nedílnou 
součástí každé bohoslužby. Při doznění posledních slov kázajícího mohou sestry a bratři 
rozjímat nad daným poselstvím při tónech krásné hudby. Celá bohoslužba pak získává 
ještě důstojnější ráz. Moc ráda bych poděkovala všem účinkujícím, kteří jsou do této 
oblasti aktivně zapojeni.  
 

Nejen, že svým uměním a nadáním podporují a povznášejí společné bohoslužby, ale 
velmi si vážím přístupu, s kterým se tohoto úkolu zhostili. Hudebníci jsou ochotní, milí, 
vyhoví vstříc mým požadavkům a uvědomují si, že to vše dělají k oslavě Pána Boha. S 
takovým nasazením pak pilně trénují, věnují tomu svůj čas a úsilí. Moc si toho vážím         
a velké díky vám všem. Budu se těšit na naši další spolupráci.  
 

Jana Prokopčáková 
 



VÝBOR SBORU 
 

VOLEBNÍ OBDOBÍ 2018-2020 
Cepl Josef/Václav Vondrášek*             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 
Jakub Fraj 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)  

Milan Müller starší sboru 
 

Oddělení, Oblasti Vedoucí, koordinátor Patron 

ODDĚLENÍ 

MISIE Pavel Bláha   RH 

DIAKONIE Radomír Zelenka   JB 

SBOROVÁ AGENDA-tajemník Anna Boušková  starší 

ŘÁDY*   MM  

KRONIKA Marie Komárková  MM 

FINANCE, MAJETEK-hospodář Jana Voleská  MM 

GENERACE 

MLÁDEŽ Vít Oczko  PB 

KD1 KD1 KD1 

KD2 KD2 KD2 

KD3 KD3 KD3 

Generace 50plus Generace 50plus 
Generace 
50plus 



BOHOSLUŽBY 

SŠ Jan Kubík st.  MM 

DSŠ Barbora Bezděkovská  PB 

BOHOSLUŽBA SLOVEM kazatelé, laici  K+S 

VP Starší, diakoni VP MM, JB 

ČINNOSTI 

KP Jakub Fraj  JB, PB 

ADRA Mirka Žaludová  JB 

APP    MM 

SLUŽBA ŽEN Jitka Michalcová  RH 

KZ Luděk Bouška  RH 

TOM Radek Zelenka  JB 

HUDBA, ZPĚV Lenka Říhová  RH 

ZPĚV DĚTÍ Vladěna Nohejlová  JB 

TECHNICkÉ ZAJIŠTĚNÍ 

OZVUČENÍ Jaromír Říha  RH 

PROMÍTÁNÍ Jan Slavíček  RH 

MEDIÁLNÍ SLUŽBY 

ZPRAVODAJ Jaroslav Bartoš  JB 

INTERNET, KOMUNIKACE František Nohejl  PB 

PŘENOSY ON-LINE Martin Havlíček  PB 

NÁSTĚNKY vnější Ilona Hudová  MM 

SLUŽBY OSTATNÍ 

SÁL Iva Poldaufová*  RH 

KUCHYNĚ Jitka Michalcová  RH 

PLÁNOVÁNÍ 

ROČNÍ Marek Balcar  RH 

ČTVRTLETNÍ Jaroslav Bartoš  JB 

PŘÍBĚHY Barbora Bezděkovská  PB 

TEXTY Robert Heczko  RH 

PŘÍSPĚVKY Květoslava Ceplová**  MM 

LITERATURA, PERIODIKA 

KNIHOVNA Marie Komárková  MM 

TRAKTÁT Pavel Bláha   RH 

 
změna v 3Q2019 *Eva Bartošová  **Jana Prokopčáková 



                        PLÁN ČINNOSTI SBORU 2020 
 

2020 

 
Plán činnosti sboru je ovlivněn pandemií coronaviru Covid-19 

 

1.Q.2020 

Datum   Oddělení Program  

3.1. pá Sbor-SŠ Úvod do sobotní školy – Praha Smíchov 17:00 

4.1. dopl. so Sbor Den modlitby a půstu 

4.1. odpl. so KZ Klub zdraví (14:00) 

8.-18.1.   Sbor Deset dní modliteb za vylití Ducha svatého 

11.1. dopl. so Sbor Den zdraví 

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

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

18.1. dopl. so Sbor Den náboženské svobody 

18.1. odpol. so     

19.1. ne TOM Výlet TOMů 

24.-26.1. pá-ne KD ČS Kudy kam po rozvodu 

25.1. dopl. so Sbor   

25.1. odpol. so     

31.1.-2.2. pá-ne Mládež, ČSU I. Okrskové setkání mládeže ZČ 

1.-2.2. so-ne Mládež ČS Krkonošské břevno 

1.2. dopl. so Sbor Den osobní evangelizace 

1.2. odpol. so KZ Klub zdraví (14:00) 

7.-9.2.   Mládež ČS Valentinský víkend 

8.2. dopl. so Sbor   

8.2. odpol. so ČS Setkání se staršími, tajemníky a pokladníky 

8.-15.2.   KD ČS Národní týden manželství 

9.-10.2    ČSU Mimořádný výbor Unie a Unijní rada 

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

15.2. dopl. so Sbor   

15.2. odpl. so     

16.2. ne TOM Výlet TOMů 

22.2. dopl. so Sbor   

22.2. odpl. so     



28.-30.2.   Mládež, ČS NEXTspeciál – Vztahové poradenství 

29.2. dopl. so Sbor   

29.2. odpl. so     

7.3.   KD ČS Modlitební den žen 

7.3. dopl. so Sbor Večeře Páně 

7.3. odpol. so KZ Klub zdraví (14:00) 

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

14.-15.3. so-ne Pathfinder, ČS 12 klíčů 

14.3. dopl. so Sbor den AWR - sbírka 

14.3. odpol. so Sbor   

15.3. ne TOM Výlet TOMů 

20.3.-23.3. pá-ne Pathfinder, ČS Sněm KP 

21.3. dopl. so Mládež, ČS ANDĚL Praha 

21.3. odpol. so Mládež, ČS ANDĚL Praha 

21.3.-28.3. so-so Mládež, ČS Modlitební týden mládeže 

23.03. po RS Rada starších 

27.-29.3. pá-ne Pathfinder, ČS RK1 

28.3. dopl. so KD ČS Den křesťanského vzdělávání  

28.3. dopl. so Sbor Sbírka 13. soboty pro Interevropskou divizi 

28.3. odpol. so Sbor   

 

2.Q.2020 

4.4. dopl. so Sbor Den modlitby a půstu 

4.4. odpl. so Sbor, Evangel. Velikonoční Koncert  

4.4. odpl. so KZ Klub zdraví (14:00) 

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

10.-13.4. pá-po Mládež, ČSU Mission camp – Olomouc 

11.4. dopl. so Sbor 
Sbírka projekty Globální misie, Velikonoční Večeře 

Páně  

11.4. odpl. so Sbor   

17.-19.4. pá-ne Mládež, ČSU II. Okrskové setkání mládeže ZČ 

17.-19.4. pá-ne SŽ ČS Konference žen – KC Luna 

18.4. dopl. so Sbor   

18.4. odpl. so Sbor   

19.4. ne TOM Výlet TOMů 

19.4. ne ČSU Výbor unie 



18.4.-24.4 so-pá KD ČS Rozdávání misijních knih (20.-26.4.)  

23.04. čt RS Rada starších 

25.4. dopl. so Sbor   

25.4. odpl. so Sbor   

1.-3.5. pá-ne Pathfinder, ČS Robinzonáda 

2.5. dopl. so Sbor Den jednoty v misii 

2.5. odpl. so KZ Klub zdraví (14:00) 

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

9.5. odpl. so     

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

16.5. so KD ČS Jarní manželáky 

16.5. dopl. so Sbor Den zdraví 

16.5. odpl. so     

17.5. ne TOM Výlet TOMů 

22.-24.5. pá-ne Mládež, ČS NEXTspeciál – Jak pomáhat a nezabíjet 

23.5. dopl. so Sbor Den modlitby za ohrožené děti 

23.5. odpl. so Sbor   

28.05. čt RS Rada starších 

30.5. dopl. so Sbor   

30.5. odpl. so     

5.-7.6. pá-ne Pathfinder, ČS RK2 

5.6. pá Sbor Noc kostelů 

6.6. dopl. so Sbor 
Den biblických korespondenčních kurzů a sobotní 

školy 

6.6. odpl. so KZ Klub zdraví (14:00) 

7.6. ne SZ Výbor SZ 

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

12.-14.6. pá-ne Pathfinder, ČS Předtáborovka 

13.-14.6. so-ne ČS Setkání vedoucích oddělení ČS 

13.6. dopl. so Sbor Den služby žen 

13.6. odpl. so Sbor   

14.6. ne sbor Svatba J. Bláhová a D.  

20.6. dopl. so Sbor Anděl; Den uprchlíků 

20.6. odpl. so Sbor Anděl  

21.6. ne TOM Výlet TOMů 

25.6.-4.7.   ČS Zasedání GK 



27.6. dopl. so Sbor 
Večeře Páně, Sbírka 13.soboty pro Jihoamerickou 

divizi 

27.6. odpl. so Sbor, DSŠ  Ukončení školního roku (14:00) 

28.6.-5.7. ne-ne KD ČS Dovolená SONS, Jižní Morava 

    

3.Q 2020 

3.7.-25.7.   Mládež, ČS YFJ – Karviná 

4.7. dopl. so sbor Den modlitby a půstu 

4.7. odpl. so Sbor   

11.7. dopl. so Sbor   

11.7 odpl. so Sbor   

12.-19.7. ne-ne MSS Biblický týden MSS 

12.-19.7. ne-ne Pathfinder, ČS Tábor ZS (mladší)  

18.7. dopl. so Sbor Den evangelizace prostřednictvím médií 

18.7. odpl. so Sbor   

19.-26.7. ne-ne Pathfinder, ČS Tábor ZS Speciál (starší)  

25.7. dopl. so Sbor Sobota dětí 

25.7. odpl. so Sbor   

27.-31.7.   Mládež, ČSU RAILtour Karviná 

1.8. dopl. so Sbor 
Den evangelizace prostřednictvím projektů Globální 

misie 

1.8. odpl. so Sbor   

2.-9.8. ne-ne KD ČS Manželské setkání – Resort Beskydy 

8.8. dopl. so Sbor den zakládání sborů 

8.8. odpl. so Sbor   

9.-16.8. ne-ne ČS 
Biblický týden Českého sdružení, Ždírec nad 

Doubravou 

9.-16.8. ne-ne Mládež, ČSU Studijní INRI BIble Sázava 

10.-14.8. ne-ne Pathfinder, ČS Příměstský tábor Praha 

15.8. dopl. so Sbor den vzdělávání 

15.8. odpl. so Sbor   

16.-23.8. ne-ne Pathfinder, ČS RK3 

20.-22.8. čt-so Mládež, ČS UNITED Vsetín 

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

22.8. odpl. so Sbor   

29.8. dopl. so Sbor   

29.8. odpl. so Sbor   



5.9. dopl. so Sbor Sbírka na stavební projekty sdružení  

5.9. odpl. so KZ Klub zdraví (14:00) 

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

11.-13.9. pá-ne Mládež, ČS Země živitelka 

12.09. so ČS Pochod pro rodinu 

12.9. dopl. so Sbor   

12.9. odpl. so Sbor   

18.-20.9. pá-ne Pathfinder, ČS Potáborovka 

18.-20.9. pá-ne KD ČS Setkání mladých párů 

19.9. so ČS 
Setkání administrátoři a vedoucí odděl. sborů) – 

Praha 

19.9. dopl. so Sbor Den Klubu Pathfinder  

19.9. odpl. so Sbor   

20.9. ne TOM Výlet TOMů 

20.9. ne ČSU Výbor unie 

24.-28.9. čt-po 
Pathfinder, 

ČSU 
Unijní speciál KP 

26.9. dopl. so Sbor 
Večeře Páně, Sbírka 13. soboty pro Jihopacifickou 

divizi  

26.9. odpl. so Sbor   

27.9. ne SZ Výbor SZ 

    

4.Q 2020 

27.9.-4.10. ne-pá odd. Zdraví Týden zdraví – Rezek 

3.10. dopl. so Sbor Akce 50+, Den modlitby a půstu 

3.10. odpl. so Sbor Akce 50+ 

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

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

9.-11.10. pá-ne KD ČS Konference mužů 

10.10. dopl. so Sbor 
Studentská Bohoslužba, Sbírka na ADRU / Den 

kazatelské služby 

10.10. odpl. so Sbor, Evangel. Příběhy, které neskončily v šuplíku (17:00) 

17.10. so SŽ ČS Sobota žen – Poděbrady 

17.10. dopl. so Sbor Den daru proroctví 

17.10. odpl. so Sbor   

18.10. ne TOM Výlet TOMů 

23 – 25.10. Pá-so Pathfinder, ČS Múzička 



24.10. dopl. so sbor sobota stvoření 

24.10. odpl. so sbor   

30.10.-1.11. pá-ne Mládež, ČSU Okrskové setkání VČ TO SAMO 

31.10. dopl. so sbor   

31.10. odpl. so sbor   

7.-14.11. so-so Sbor Modlitební týden 

7.11. dopl. so Sbor 
Modlitební týden zahájení a sbírka pro misijní 

projekty sdružení 

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

7.11. odpl. so Sbor, Evangel. Příběhy, které neskončily v šuplíku (17:00) 

8.11. ne KD ČS Výbor ASR ČS 

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

14.11. dopl. so Sbor 
Modlitební týden ukončení a sbírka pro projekty 

Globální misie 

14.11. odpl. so Sbor   

15.11. ne TOM Výlet TOMů 

17.11. út Pathfinder, ČS Stezka písmáků 

20.-22.11. pá-ne Mládež, ČS Víkend duchovní obnovy 

21.11. dopl. so Sbor Celopražská Rodinná bohoslužba, Praha – Smíchov 

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

27.-29.11. pá-ne Pathfinder, ČS Výroční setkání ČS KP 

28.11. dopl. so Sbor   

28.11. odpl. so Sbor   

29.11. ne ČSU Výbor unie 

4.-6.12. pá-ne Mládež, ČSU ForFun florbal Jablonné 

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

5.12. odpl. so Sbor, Evangel. Vánoční Koncert 

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

6.12. ne SZ Výbor SZ 

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

12.12. dopl. so Sbor   

12.12. odpl. so Sbor   

19.12. dopl. so Sbor   

19.12. odpl. so Sbor   

20.12. ne TOM Výlet TOMů 

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

26.12. odpl. so Sbor   



2021 

2.1. dopl. so Sbor   

2.1. odpl. so KZ Klub zdraví (14:00) 

9.1. dopl. so Sbor   

9.1. 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 

 
 

 

 

Sobotní online vysílání na YouTube 
i Facebooku HopeTV. V sobotu  
začínáme po 9 hodině sobotní školou. 



 



 

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

