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   ročník 20/číslo 1008 
 

PROGRAM ALTERNATIVNÍ SOBOTNÍ BOHOSLUŽBY   
 

  Dopoledne . 

1o,45 hodin 

Bohoslužbu vede Marek Balcar 

• Varhanní hudba  

• Úvod  

• Společná píseň č. 235 „Svou záchranu v Ježíši mám“  

• Oznámení  

• Modlitba – Marek Balcar 

• Dětský příběh – Jaroslav Skála 

• Sborová píseň „Zde jsem, Pane“ - Smíchovský pěvecký sbor  

• Čtení textu Bible – Micheáš 6,8; 7,18-20 (ČEP) – Marek Balcar  

• Tichá modlitba   

• Kázání – Soňa Sílová 
Téma: „Komu bylo mnoho dáno, od toho se mnoho očekává“ 

• Chvíle ke ztišení – hudební přednes – Fides 
„Jules Massenet – Thais“ 

• Závěrečná modlitba – Soňa Sílová 

• Společná píseň č. 283 „Pane, dej nám požehnání“  

• Rozloučení – Marek Balcar 

• Varhanní hudba  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    Informační týdeník Sboru CASD Praha 5 – Smíchov 

  23. květen 2020 



Oznámení 
 

 

- Přejeme požehnanou sobotu všem. 
 

- Dnes, 23. 5., bude z Božího slova sloužit sestra Soňa Sílová. 
 

- Příští sobotu, 30. 5., bude kázáním z Písma sloužit bratr Michal Balcar. 
 

- Pomoc starším členům a přátelům našeho sboru je stále aktivní. 
Kontakt skrze e-mail sona.silova@seznam.cz nebo na telefonu: 724 130 602 

 

- Program sobotních bohoslužeb a činností sboru bude  
v období pandemie koronaviru Covid-19 (květen 2020) 

vždy součástí aktuálního Zpravodaje.  
 

- Pozastavení činnosti Klubu Pathfinder a omezení aktivit  
ostatních oddělení sboru do odvolání.  

Další informace jsou dále ve Zpravodaji a na webu www.kp-penguins.cz 
a na stránkách sboru www.casdsmichov.cz 

 

-KD 2 vás zve na společný výlet v sobotu 23.5. od 1400 hod  
v Praze-Dubči. Sejdeme se u zříceniny tvrze Dubeč. 

 (více informací dále ve Zpravodaji nebo u manželů Skálových) 
 

- Klub Zdraví se uskuteční v červnu (původně 6.6.) ještě jako virtuální.  
Téma i odkaz na prezentaci bude zveřejněn ve Zpravodaji. 

 

-Klub Pathfinder oznamuje, že letní tábory, které organizujeme,  
proběhnou v původních termínech. (více informací dále ve Zpravodaji) 

 

-  Pořad „Jsme spolu“ už nebude vysílan každý den,  
ale pouze ve středu a v pátek vždy od 2000 hod. 

 

- Prosíme, mysleme na svých modlitbách na sestry a bratry, 
kteří jsou nemocní nebo prožívají různé nemilé životní situace. 

 

- Prosíme, připojte se k nám a v měsíci květnu mysleme na svých 
modlitbách na oddělení našeho sboru: výbor sboru. 

 

- Bankovní účet sboru: 5053339/0800, do textu jméno a účel. 
Na tento účet je možné poslat případné dary (sbírku) pro potřeby sboru. 

 

- Další informace a akce naleznete dále ve Zpravodaji.  
Věnujte těmto informacím pozornost. 

 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

V období 24.–30. 5. 2020 oslaví narozeniny: 
 

Dolejšová Veronika (25.5.); Mašek Stanislav (25.5.); Pačes Zbyněk (25.5.); 
Jetelinová Irena (26.5.); Kohoutová Lenka (27.5.); Havlová Alena (29.5.); 

Voleský Martin (29.5.); Škrlová Eva (30.5.) 
 

Přejeme hojnost Božího požehnání do dalších let. 
P.S. Omlouváme se všem, na které jsme zapomněli. Nebyl to úmysl. 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

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


VZKAZY, PODĚKOVÁNÍ, NABÍDKA… 
 

Kdy budou opět bohoslužby… 

Po dlouhé době odloučení se těšíme na opětnou možnost setkání v našem sboru se 
známými a milými tvářemi. Navrhujeme, aby první setkání v našem sboru při společné 
bohoslužbě proběhlo v sobotu 6. června 2020. Je to o něco později, než jsme původně 
předpokládali. Návrh termínu platí v tuto chvíli, na základě současně nastavených 
pravidel pro rozvolňování omezení, souvisejících s pandemií nemoci Covid 19. 
 

Bohoslužba začne v 10:45 hod., na úvod obvyklého programu bude doplněno společné 
shrnutí úkolu sobotní školy. Pokud se v pravidlech daných usnesením vlády nic nezmění, 
bude to s rouškami, dvoumetrovými rozestupy (neplatí mezi rodinami), s desinfekcí, 
uzavřeným bočním traktem (učebny, jídelna) a omezenou dobou pobytu v modlitebně 
(max.do 15 minut před zahájením a po ukončení) … 
 

Pokud by se do té doby chtěla v prostoru sboru setkat po skupinách jednotlivá oddělení, 
pak je to možné mimo hlavní bohoslužbu, která se přenáší (vždy sobota 10. – 12.hod.), 
za dodržení aktuálně platných hygienických předpisů.  Skupina musí mít vedoucího, 
který bude zodpovídat za znalost a dodržování platných pravidel. Tato setkání lze 
uskutečnit pouze po předchozí domluvě se správcem budovy, bratrem Jaroslavem 
Bartošem. 

 Pro samostatné setkávání v rodinách platí obecná pravidla nařízení vlády. 
     Za Výbor sboru V. Vondrášek 

 

Program sobotních bohoslužeb a činností sboru v květnu 2020 
 

*akce, které jsou závislé na nařízeních vlády ohledně koronaviru Covid-19 
 
 

Zpráva z jednání výboru sboru 14.5.2020 
 

Jednání výboru sboru bylo zahájeno zamyšlením z Božího slova Sk 20,33, kterým 
posloužil br. Václav Vondrášek a modlitbou. 

• První bohoslužba po uvolnění bezpečnostních opatření v souvislosti se šířením 
korona viru se uskuteční, dá-li Pán, 6.6.2020. Bohoslužba proběhne bez 

DATUM KÁZÁNÍ PROGRAM  
ODPOLEDNE A VEČER* 

RŮZNÉ* 

25. 4. S. Sílová   

2. 5. V. Vondrášek Klub zdraví-alternativa  

9. 5. 
S. Sílová 

Modlitba za Adru 
 14.5.(čt)Jednání Výboru sboru 18:30hod. 

16. 5. V. Vondrášek  17.5.(ne)Výlet TOMů 

23. 5. S. Sílová KD2 výlet do Dubče 14:00 hod  

30. 5. M. Balcar   

6. 6. 
V. Vondrášek 

S. Sílová 
Klub zdraví-alternativa 

Smuteční bohoslužba 16:00hod 
11.6.(čt)Jednání Výboru sboru 18:30hod 



přestávky v jednom bloku od 10,45, sobotní škola bude součástí bloku formou 
shrnutí, stejně tak i příběh pro děti. Setkání po skupinách v prostorách sboru je 
možné mimo čas bohoslužby po domluvě se správcem. 

• Program Jsme spolu bude pokračovat do 30.5.2020 v režimu středa a pátek 
naživo. Podle možností techniků bude ještě v červnu pokračovat online 
vysíláním ve středu pořadem Setkávání nad biblí. 

• Koncert jako vyjádření poděkování dobrovolníkům zapojeným jak v sociální 
oblasti, tak i těm, kteří se podílejí na realizaci pořadu "Jsme spolu“, je předběžně 
naplánován na 5.9.2020 od 17 hodin. Potvrzený termín bude včas zveřejněn. 
Koncert se uskuteční za podpory a účasti Českého sdružení a ostatních pražských 
sborů. Termín děkovné bohoslužby je stanoven na 19.9.2020. 

• Výbor sboru odsouhlasil příspěvek na cestovné pro střihače a kameramany 
pořadu Jsme spolu a zajištění drobného dárku ve formě dárkového poukazu. 

• Výbor sboru se zabýval formou financování obnovy techniky pro vysílání 
bohoslužby–online, kterou schválil na minulém jednání. Komponenty pro 
obnovu techniky budou zakoupeny ze sborových finančních prostředků s tím, že 
pro krytí části nákladů bude podán projekt na České sdružení. Dále budou 
použity prostředky dosud vybrané na darech pro bohoslužby online a případné 
další dary vybrané pro tento účel. 

• V letošním roce se vzhledem k probíhající pandemii a stanovení bezpečnostních 
opatření nebudeme jako sbor účastnit akce Noc kostelů. 

• Smuteční vzpomínková bohoslužba na ses. Jiřinu Maškovou se bude konat 
6.6.2020 od 16 hodin. 

• Termín křtu Antonína Hloucala je stanoven na 26.6.2020. 

Příští jednání výboru sboru se uskuteční 11.6.2020. 
Zapsala Anna Boušková 

 

Smuteční vzpomínková bohoslužba na Jiřinu Maškovou 

Jak všichni víte, náš Pán povolal 3. května 2020 k dočasnému odpočinku sestru Jiřinku 

Maškovou. Samotný pohřeb proběhl na přání rodiny, za účasti nejbližších, v obřadní síni 

motolského krematoria.  

Smuteční bohoslužba, kde se budeme moci rozloučit, vzpomínat i poděkovat za život 

milé zesnulé, se bude konat v sobotu 6.června 2020 od 16:00 hod. ve sboru na Smíchově. 

Setkáme se při kázání z Božího slova, modlitbách, osobních vzpomínkách; fotografie nám 

připomenou, jak šel čas jejího života… 

Děkujeme všem, kteří myslí na zarmoucenou rodinu, zejména na manžela Standu a děti 

Zuzku a Petra s jejich blízkými… 

       Za VS Vašek Vondrášek 

KAZATELSKÁ EPIŠTOLA SMÍCHOVSKÝM – 11. kapitola 

Milost Vám všem a pokoj od našeho dobrého Pána… 

Jedna stará jihočeská moudrost říká: “deset a dost“. Jak dobře víte, myšlenka „epištol 

smíchovským“ vznikla díky KORONAdobě a myslím že snad dobře splnila svůj účel 



informovat v nestandartní době, ve které se nacházela naše země, společnost, církev 

i náš sbor. 

Zároveň si uvědomuji informační přetíženost, které jsme každý z nás vystaveni a se 

kterou se musíme naučit žít,aby se člověk „nezbláznil“ a zůstal uprostřed toho všeho 

kolem nás – i v nás, svobodný… 

Když jsem ale chtěl s „epištolami“ skončit, došlo mi také to, že tyto krátké úvodníky 

jsou pro mě jako pro kazatele našeho sboru mimořádnou možností se každého z Vás 

alespoň „letmo dotknout“ a podělit se o to, o čem jako kazatel i člověk přemýšlím, 

jak vnímám některé okolnosti života našeho sboru, případně podělit se s Vámi se 

svými radostmi, starostmi, o to, co mě inspiruje… Uvědomuji si, že určitá část se 

tiskne na papír, ale mnoho z Vás dostává Zpravodaje elektronicky. Tady bych rád na 

tomto místě velmi ocenil a vyjádřil vděčnost za to, jakým požehnáním je pro náš sbor 

v této věci služba našeho Jardy Bartoše, protože kdo „to“ někdy zkusil, dobře víte, 

kolik je za tím práce a „technických postupů“, aby se každé nové číslo – každý týden 

– dalo zase znovu dohromady.  

Velmi rád bych se s každým z Vás sešel osobně, velmi si vážím každého takového 

Vašeho pozvání k takovému setkání, protože vnímám že není nad to setkat se nejen 

jako „oficiální členové“, ale i jako lidé … Sdílet se o své pohledy, svá hledání, své 

radosti i starosti, modlit se za sebe… Díky našemu velkému počtu i mým mnohým 

církevním aktivitám zároveň vím, že je to velmi dlouhá cesta, která mi ale dává 

smysl… Ve chvíli, kdy bych vnímal sám sebe jen jako takového „církevního 

úředníka“, či „pódiového řečníka svatých témat“ mi přestává mé kazatelování být 

smysluplné, snad i vám… 

 A tak suma toho mého dosavadního příspěvku je vlastně v tom, že bych rád v 

„epištolách“ pokračoval, možná nepravidelně, uvidím, jak budu vnímat puzení 

Ducha, co budu či nebudu stíhat nebo mít na srdci… Kdykoliv byste měli nějakou 

poznámku či nesouhlas nebo připomínku, doplnění, případně rezonanci k 

čemukoliv, co zde bude napsáno, budu vděčný, když mi na vv@quick.cz napíšete. 

Zároveň slibuji, že se budu snažit, aby mé příspěvky nebyly příliš dlouhé – až se to 

bude tisknout (abych šetřil nejen naše lesy, ale i Váš vzácný čas) – dneska si to ještě 

mohu dovolit 😊. 

Rád bych se s Vámi na závěr ještě podělil o pro mě velmi inspirativní audioknihu na 

webu Českého rozhlasu DVOJKY s názvem „Růže bílá, černý les“ od Eoina Dempseye, 

kterou úžasně načetla v režii Petra Mančala Lucie Trmíková 

(https://dvojka.rozhlas.cz/eoin-dempsey-ruze-bila-cerny-les-

8197308?fbclid=IwAR0tq1dL60vgCMkpBkY4ilqGdzOvptYUStM9x8b_vwP6NAvWO

xnq09b6XOE ). Vyrostl jsem díky tatínkovi na knihách pro nevidomé, je to pro mě 

nejen připomínka dětství, ale i možnost při sportu či technických pracích dvakrát 

využít čas.... MOC doporučuji poslechnout, za 14dní to stahují pryč... Znovu jsem 

promýšlel díky této zvukové knize témata zla a toho, jak dokáže lidi fascinovat, 

pokřivit a změnit, díky této knize je možné nám všem lépe pochopit jak strašné věci 

se před 75 lety skončily – byť víme, že „zlo“ neskončilo (viz středeční JSME SPOLU 



na toto téma…). Audiokniha mi opět připomněla k promýšlení téma lásky, 

pravdivost, statečnosti, trpělivosti, pokory, bezmocnosti, touhy po smyslu... Hned 

jsem si tuto audionabídku vyvěsil na svůj Facebook a vnímám to jako dobrou 

možnost ke sdílení našim známým, kdy sdílíme hodnoty, na kterých stojí to – a Ten, 

kterému jsme kdysi uvěřili – a věříme. 

Tak bych Vám chtěl ze srdce popřát požehnaný návrat zpět do reality běžných dní 

po těch všech „společenských anomáliích“ a už se věřím nejen já těším na naše 

sborové setkání 6.června při naší první společné bohoslužbě po tak dlouhé době… 

    S pozdravem a v očekávání Vašek Vondrášek 
 

Vážení příznivci našeho oddílu KP Penguins, 
 

vzhledem k uvolňování opatření můžeme oznámit, že letní tábory, které organizujeme, 
proběhnou v původních termínech. Samozřejmě vše záleží na tom, jak se situace dále 
vyvine, ale aktuálně počítáme s tím, že se zvládneme přizpůsobit požadavkům hygieniků. 
 

Během června oznámíme přesné parametry námi plánovaných táborů. Velmi 
pravděpodobně nebudeme organizovat společnou dopravu a budeme vyžadovat čerstvá 
potvrzení od lékařů a rodičů. Už nyní podnikáme kroky pro to, abychom i na tábořištích 
zajistili všechny podmínky v souladu se zveřejněnými požadavky pro pořádání letních 
táborů. 
 

Oddílové schůzky zatím neobnovujeme, nicméně uvažujeme nad nějakým režimem 
v rámci června. O vývoji dáme vědět. Plánované předtáborové setkání neproběhne jako 
víkendová akce, ale bude nahrazené nedělní výpravou, která proběhne 21. 6. 2020. 
 

Chceme Vás pozvat k přihlašování se na tábory. Platby záloh by měly proběhnout do 
konce června (při platbě do konce června započítáme i příslušné slevy, které původně 
platily do konce května). Pokud by se na některý z táborů přihlásilo méně než 10 
účastníků, museli bychom tábor zrušit. 
 

A nyní přehled táborů včetně odkazů na přihlášky: 

• TÁBOR ZS 2020, hl. vedoucí Jakub Fraj, pro děti ve věku 6 - 15 let,  
termín 12. - 19. července 2020, tábořiště Raspenava.  

o Přihláška: https://forms.gle/JbNJ9Xhyuo31NcNp7  

• TÁBOR ZS SPECIÁL 2020, hl. vedoucí Jakub Fraj, pro děti ve věku 13 až 18 let, 
termín 19. - 26. července 2020, tábořiště Raspenava. 

o Přihláška: https://forms.gle/JbNJ9Xhyuo31NcNp7  

• PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR PRAHA 2020, hl. vedoucí Jakub Fraj, pro děti ve věku  
6 - 11 let, termín 10. - 14. srpna 2020. Tábor je na adrese Peroutkova 57, Praha 
5 realizován jako příměstský v čase vždy od 9:00 hodin do 17:00 hodin. 

o Přihláška: https://forms.gle/HJUxtgg59buBaKFK6  
 

Pokud byste měli jakékoliv dotazy, využijte mail jakub.fraj@pathfinder.cz nebo hledejte 
na webu www.kp-penguins.cz, kde jsou detailní informace ke všem táborům a našim 
aktivitám. 

Za oddíl Penguins Jakub Fraj. 
 

 

https://forms.gle/JbNJ9Xhyuo31NcNp7
https://forms.gle/JbNJ9Xhyuo31NcNp7
https://forms.gle/HJUxtgg59buBaKFK6
mailto:jakub.fraj@pathfinder.cz
http://www.kp-penguins.cz/


CO  JE  NOVÉHO  NA  SÍTI 
Světový den modliteb za ohrožené děti 
Sobota 23. květena 2020 je Světovým dnem za ohrožené děti. Myslete tuto sobotu v 
modlitbách na ohrožené děti na celém světě. 

https://www.casd.cz/svetovy-den-modliteb-za-ohrozene-deti/


 
 

USNESENÍ 
VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY 

ze dne 18. května 2020 č. 555 
 

k vydání některých mimořádných opatření Ministerstva zdravotnictví a zrušení opatření 
obecné povahy Ministerstva zdravotnictví 

Vláda  
bere na vědomí  
1. vydání  

a. mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví, uvedené v příloze 1 tohoto usnesení, 
kterým se s účinností ode dne 25. května 2020 od 00:00 hod. zakazuje nebo omezuje konání 
hromadných akcí,  

b. mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví, uvedené v příloze 2 tohoto usnesení, 
kterým se s účinností ode dne 25. května 2020 od 0:00 hod. upravují podmínky provozu 
stravovacích služeb, provozu ubytovacích podniků, zakazují se další činnosti některým 
provozovatelům k likvidaci epidemie nebo nebezpečí jejího vzniku; a omezuje se činnost v 
některých provozovnách tak, že jejich provozovatelé musí dodržovat stanovená pravidla,  

c. mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví, uvedené v příloze 3 tohoto usnesení, 
kterým se s účinností ode dne 25. května 2020 od 0:00 hod. omezuje provoz škol a školských 
zařízení,  

d. mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví, uvedené v příloze 4 tohoto usnesení, 
kterým se s účinností ode dne 25. května 2020 od 0:00 hod. omezuje provoz zdravotnických 
zařízení lůžkové péče a zařízení sociálních služeb,  

e. mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví, uvedené v příloze 5 tohoto usnesení, 
kterým se s účinností ode dne 25. května 2020 od 0:00 hod. omezuje provoz poskytovatelů 
zdravotních služeb poskytujících lázeňskou léčebně rehabilitační péči,  

f. mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví, uvedené v příloze 6 tohoto usnesení, 
kterým se s účinností ode dne 25. května 2020 od 0:00 hod. nařizují poskytovatelům 
sociálních služeb v zařízení domovů pro osoby se zdravotním postižením, domovů pro 
seniory a domovů se zvláštním režimem a poskytovatelům sociálních služeb poskytujících 
odlehčovací služby v pobytové formě pravidla pro přijímání osob za účelem poskytování 
sociálních služeb v jejich zařízeních,  

g. mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví, uvedené v příloze 7 tohoto usnesení, 
kterým se upravují podmínky konání fotbalového zápasu mezi FK Teplice a FC Slovan 
Liberec, v rámci nejvyšší české fotbalové soutěže Fortuna:Liga 2019/20, dne 23. května 
2020,  

h. mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví, uvedené v příloze 8 tohoto usnesení, 
kterým se s účinností ode dne 19. května 2020 od 0:00 hod. do 25. května 2020 do 0:00 hod. 
zakazuje všem osobám pohyb a pobyt na všech místech mimo bydliště bez ochranných 
prostředků dýchacích cest (nos, ústa) jako je respirátor, rouška, ústenka, šátek, šál nebo jiné 
prostředky, které brání šíření kapének, s definovanými výjimkami,  

i. mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví, uvedené v příloze 9 tohoto usnesení, 
kterým se s účinností ode dne 25. května 2020 od 0:00 hod. zakazuje všem osobám pohyb 
a pobyt ve všech vnitřních prostorech staveb, mimo bydliště, v prostředcích veřejné dopravy 



a na všech ostatních místech, kde se nacházejí alespoň dvě osoby v bližší vzdálenosti než 
2 metry, nejedná-li se výlučně o členy domácnosti, bez ochranných prostředků dýchacích 
cest (nos, ústa) jako je respirátor, rouška, ústenka, šátek, šál nebo jiné prostředky, které 
brání šíření kapének, s definovanými výjimkami,  

2. zrušení opatření obecné povahy Ministerstva zdravotnictví, uvedené v příloze 10 tohoto 
usnesení, kterým se s účinností ode dne jeho vydání ruší opatření obecné povahy ze dne 16. 
března 2020, kterým se poskytovatelům zdravotních služeb akutní lůžkové péče nařídilo, aby 
omezili provádění zdravotních výkonů v rámci plánované péče podle § 5 odst. 1 písm. d) 
zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o 
zdravotních službách), ve znění pozdějších předpisů, na míru nezbytně nutnou při zohlednění 
zdravotního stavu pacientů, u kterých byly tyto zdravotní výkony plánovány, a to za účelem 
zajištění dostatečné kapacity (personální, věcné a technické) pro léčbu pacientů s 
onemocněním COVID19.  

Ing. Andrej Babiš, v. r.  
předseda vlády 

Příloha č. 1 
usnesení vlády ze dne 18. května 2020 č. 555 

MIMOŘÁDNÉ OPATŘENÍ 
 

Ministerstvo zdravotnictví jako správní úřad příslušný podle § 80 odst. 1 písm. g) zákona č. 
258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 258/2000 Sb.“), nařizuje postupem podle § 69 odst. 1 
písm. b) a odst. 2 zákona č. 258/2000 Sb. k ochraně obyvatelstva a prevenci nebezpečí vzniku a 
rozšíření onemocnění COVID-19 způsobené novým koronavirem SARS-CoV-2 toto mimořádné 
opatření:  
 

I. 
S účinností ode dne 25. května 2020 od 00:00 hod. do odvolání tohoto mimořádného opatření se 
zákazují nebo omezují slavnosti, divadelní a filmová představení, sportovní a jiná shromáždění a 
trhy tak, že se  
 

I. zakazuje, není-li tímto nebo jiným krizovým opatřením stanoveno jinak, divadelní, hudební, 
filmová a další umělecká představení, sportovní, kulturní, náboženské, spolkové, taneční, 
tradiční a jim podobné akce a jiná shromáždění, výstavy, slavnosti, poutě, přehlídky, 
ochutnávky, trhy a veletrhy, vzdělávací akce, oslavy, a to jak veřejné, tak soukromé, s účastí 
přesahující ve stejný čas 300 osob; tento zákaz se nevztahuje na schůze, zasedání a podobné 
akce ústavních orgánů, orgánů veřejné moci, soudů a jiných veřejných osob, které se konají 
na základě zákona;  

 

II. omezuje  
a) konání hromadných akcí ve venkovních i vnitřních prostorách s účastí nejvýše ve stejný čas 300 

osob tak, že musí být dodržována následující pravidla:  

• je zachováván odstup mezi osobami nejméně 2 metry, s výjimkou členů domácnosti nebo 
osob blízkých (dále jen „členové domácnosti“),  

• je k dispozici nádoba s dezinfekčním prostředkem na dezinfekci rukou;  

b) organizovaný trénink nebo zápas sportovců na venkovním i vnitřním sportovišti tak, že musí být 
dodržována následující pravidla:  



• na sportovišti se nachází ve stejném čase nejvýše 300 osob,  

• vzdálenost mezi sportovci a ostatními osobami bude zachovávána nejméně 2 metry,  

• sportovci v době tréninku nebo zápasu nejsou povinni nosit ochranný prostředek dýchacích 
cest (nos, ústa), který brání šíření kapének,  

• na sportovišti bude k dispozici nádoba s dezinfekčním prostředkem na dezinfekci rukou,  

• po skončení tréninku nebo zápasu bude prováděna pravidelná dezinfekce všech použitých 
pomůcek;  

c) účast na sňatečném obřadu tak, že musí být dodržována následující pravidla:  

• účastní se jen snoubenci, jejich dva svědci, osoba jednající za orgán veřejné moci anebo 
osoba jednající za orgán oprávněné církve, matrikář a další osoby tak, aby celkový počet 
osob nebyl vyšší než 300 osob,  

• snoubenci v průběhu sňatečného obřadu nejsou povinni nosit ochranný prostředek 
dýchacích cest (nos, ústa), který brání šíření kapének,  

• účastníci sňatečného obřadu nemají povinnost dodržovat odstupy nejméně 2 metry od 
jiných osob,  

• po skončení sňatečného obřadu je provedena dezinfekce všech použitých pomůcek,  

tato pravidla se obdobně použijí v případě prohlášení osob o tom, že spolu vstupují do 
registrovaného partnerství;  

 

d) účast na bohoslužbě tak, že musí být dodržována následující pravidla:  

• bohoslužby se v stejný čas účastní nejvýše 300 osob,  

• v bohoslužebném prostoru (kostele, sboru apod.) účastníci bohoslužby dodržujíminimální 
rozestupy 2 metry mezi sebou, s výjimkou členů domácnosti,  

• účastníci bohoslužby si před vstupem do bohoslužebného prostoru povinně dezinfikují 
ruce,  

• účastníci bohoslužby nosí ochranný prostředek dýchacích cest (nos, ústa), který brání 
šíření kapének, vyjma okamžiku přijetí Eucharistie/Večeře Páně,  

• v rámci bohoslužby se vynechá pozdravení pokoje a žehnání se svěcenou vodou a 
obdobné obřady,  

• duchovní si dezinfikuje ruce alespoň před začátkem bohoslužby, před podáváním 
Eucharistie/Večeře Páně a po něm,  

• délka bohoslužby se při zachování liturgických předpisů zbytečně neprodlužuje,  

• bohoslužebný prostor je po bohoslužbě řádně vyvětrán a jsou dezinfikovány kontaktní 
plochy (kliky, lavice apod.),  

• je omezen přístup věřících do dalších míst v kostele/sboru mimo hlavní bohoslužebný 
prostor;  

stejná pravidla se použijí i pro svatby a křty; kostely/sbory mimo bohoslužeb zůstávají 
otevřené pro osobní modlitbu a individuální duchovní péči. ¨ 

 

II. 
Toto mimořádné opatření nabývá platnosti dnem jeho vydání.  
 

Odůvodnění:  
Epidemie je zvýšený výskyt nemoci, který je geograficky a časově omezen. Při epidemii infekčního 
onemocnění dochází zpravidla k prudkému nárůstu počtu onemocnění v čase, kdy nemocnost 
dosahuje hodnot vyšších, než je běžná sporadická nemocnost. Hodnoty nemocnosti, při kterých 



dochází již k epidemickému šíření (tzv. epidemický práh) jsou různé a liší se podle nemoci. U 
některých nemocí hodnota epidemického prahu není přesně známa. Hlavním kritériem, zda se 
jedná o epidemii či nikoli, je pak vzájemná, epidemická souvislost jednotlivých případů nemoci. 
Rychlost šíření nemoci v populaci je závislá na původci nákazy, inkubační době nemoci a zejména 
na cestách přenosu. Mezi nejzávažnější epidemie z pohledu dopadu a zátěže v populaci jsou 
epidemie způsobené mezilidským šířením. Nejvyšší nemocnosti v populaci je dosahováno při 
šíření respirační cestou, pomocí kapének obsahujících infekční agens, které se dostávají do okolí 
nemocného při mluvení, dýchání, kašlání a kýchání. Každá epidemie infekčního onemocnění je 
epidemickým procesem, skládajícím se ze tří základních článků: zdroj nákazy, cesta přenosu a 
vnímavý jedinec.  

V souvislosti s probíhající pandemií onemocnění COVID-19 a přijatými opatřeními k odvracení 
jejích bezprostředních dopadů na zdraví obyvatel ČR se ukazuje, že mezi nejdůležitější nástroje, 
jak ovlivnit vzniklou epidemii a zastavit její nekontrolovatelné šíření, je ovlivnit tyto jednotlivé články 
epidemického procesu. Zdroj nákazy lze izolovat a léčit, cestu přenosu přerušit a vnímavého 
jedince chránit, například karanténními opatřeními či očkováním, které v souvislosti s pandemií 
onemocnění COVID-19 však není k dispozici.  

Při epidemickém šíření infekčního onemocnění hrozí riziko, že bez přijetí mimořádných opatření 
dojde k nekontrolovatelnému šíření infekce v populaci s možností vyčerpání kapacit zdravotnického 
systému k možnostem izolace a léčby se zásadním dopadem do zdraví populace. Mezi nejvíce 
nebezpečné patří paralelní šíření, kdy jeden nemocný současně nakazí více než jednoho člověka 
a dochází tak k masivnímu šíření infekce v populaci.  

Mezi klíčová opatření patří možnost účinného přerušení šíření nákazy mezi jednotlivci a v celé 
populaci (omezení shlukování, omezená poskytování vybraných služeb, používání ochranných a 
dezinfekčních prostředků).  

Hlavním cílem mimořádného opatření je přerušit souvislý epidemický proces a zastavit epidemii v 
co nejkratším čase a za co nejmenších ztrát lidských životů, stejně jako negativních dopadů do 
ekonomiky. Toho lze dosáhnout omezením pohybu osob, omezením konání hromadných akcí, 
omezením provozování epidemiologicky závažných činností, používáním přiměřených osobních 
ochranných prostředků a zvýšenou dezinfekcí.  

Mimořádné opatření je společně s dalšími platnými mimořádnými opatřeními zaměřeno tak, aby 
byla zajištěna širší škála specifických opatření zohledňující i předběžnou opatrnost v souvislosti s 
dalším šířením onemocnění COVID-19.  

Cílem mimořádného opatření je omezit vybrané činnosti nebo služby, kdy je toto omezení důležité 
zejména v případech mezilidsky přenosných infekčních onemocnění, jako je právě COVID-19. Při 
závažné infekci, která se přenáší cestou kontaminovaných kapének (aerosolu), je třeba předcházet 
koncentraci lidí zejména v uzavřeném prostoru, za případného stanovení dalších podmínek jejich 
setrvávání v takovém místě. Je proto potřebné použít nástroje, jak regulovat provoz v takových 
místech.  

Stejně tak je nezbytné omezit provozování veřejných činností a služeb spojených s vyšší produkcí 
kapének a aerosolu, jako jsou bazény, koupaliště, společné sprchy, sauny, wellness centra. Při 
nákazách přenášených respirační cestou je nezbytné kontrolovat místa s velkým nahromaděním 
osob, při kterém je daleko snazší přenos nákazy. Tím spíše toto pak platí v případě činností 
epidemiologicky závažných, jako jsou kadeřnictví, pedikúra, manikúra nebo solárium či kosmetické 
nebo masérské služby.  



S ohledem na výše uvedené principy vedoucí k zamezení či eliminaci onemocnění COVID-19 je 
též na místě zakázat nebo omezit pořádání veřejných nebo soukromých akcí. Během epidemie 
totiž patří mezi základní protiepidemická opatření přerušení cesty přenosu nákazy v populaci. 
Největší význam má toto opatření u nákaz přenášených vzdušnou cestou nebo přímým kontaktem. 
Omezení pohybu a shromažďování se ukázaly jako efektivní nástroj kontroly epidemie COVID-19, 
pokud je přijat co nejdříve po vypuknutí epidemie.  

Cílem mimořádného opatření je provést kroky nezbytné ke zpomalení šíření nemoci COVID-19, 
zploštit křivku počtu osob nakažených koronavirem SARS-CoV-2, který způsobuje respirační 
onemocnění COVID-19, v ČR, a tím předejít přetížení až zhroucení zdravotního systému tak, jak k 
tomu došlo či dochází v zemích, v nichž nebyla včas přijata odpovídající opatření (tj. v čínském 
Wu-chanu, v Itálii, Španělsku, Francii, Velké Británii nebo některých částech USA, zejména New 
Yorku). Zploštění křivky počtu osob nakažených koronavirem SARS-CoV-2 má za cíl při 
současném stavu poznání docílit tří zcela zásadních pozitivních efektů:  

• Zabránit přeplnění kapacity nemocnic. To má umožnit jak zachování nezbytné zdravotní péče 
ve vztahu k pacientům, kteří nejsou nakaženi koronavirem SARS-CoV-2, tak ve vztahu k 
pacientům s onemocněním COVID-19, kteří potřebují hospitalizaci. Cílem je zachovat 
smrtnost, tak jak se to v České republice zatím daří, v rozsahu cca 2–3 %, aniž by došlo k 
jejímu nárůstu na celosvětový průměr dosahující téměř 7 %, nebo dokonce na 10 a více 
procent, jako tomu je v současnosti zejména ve Francii (zde smrtnost již dokonce dosahuje 
téměř 18 %), Nizozemsku, Belgii, Španělsku, Itálii nebo Velké Británii. Závažný stav vyžadující 
hospitalizaci se přitom dle Státního zdravotního ústavu, vycházejícího z dat a analýz 
Evropského střediska pro prevenci a kontrolu nemocí, může objevit u více než 30 % 
infikovaných, z toho v širším průměru přinejmenším téměř 2,5 % infikovaných (ale spíše 
podstatně více) připadá na pacienty v kritickém stavu. Nekontrolované šíření epidemie přitom 
může v krátkém horizontu několika měsíců zasáhnout až vyšší desítky procent populace.  

• Zabránit explozivnímu rozšíření onemocnění COVID-19, při němž by ve zvýšené míře 
docházelo (a) k šíření agresivnějších typů koronaviru SARS-CoV-2 a (b) k vyšším 
koncentracím koronaviru SARS-CoV-2 v těle. Vyšší koncentrace koronaviru SARS-CoV-2 v 
těle a přítomnost jeho agresivnějších typů přitom při zohlednění současných vědeckých 
poznatků vede k většímu rozsahu zdravotních komplikací nakažených osob a k vyšší smrtnosti.  

• Snížit smrtnost a četnost těžkých průběhů infekce, protože postupem doby budou vzrůstat 
znalosti o chování koronaviru SARS-CoV-2 a o metodách léčby infekce a zmírnění jejích 
následků. Nakonec by mělo dojít k vyvinutí léků nebo vakcín. Je přitom obecně známo, že již 
nyní dochází k experimentálním pokusům léčby různými typy antivirotik (např. remdesivir nebo 
hydroxychlorochin), a že v některých případech taková léčba vykazuje určité výsledky.  

Pokud by nebyla realizována žádná mimořádná opatření, nelze s ohledem na shora uvedené 
skutečnosti důvodně vyloučit, že by celkový počet nakažených v ČR mohl dosáhnout milionů osob, 
přičemž u statisíců osob by nemoc mohla vyžadovat hospitalizaci (kdy nezanedbatelný počet 
hospitalizovaných může dle stávajících poznatků vyžadovat náročnou intenzivní péči). Za oběť 
nákaze by tak mohly padnout desítky tisíc osob. Takové počty by zdravotnický systém ČR (a 
ostatně ani zdravotnický systém žádného jiného státu) nezvládl, a to i vzhledem ke skutečnosti, že 
v České republice je v tuto chvíli dle dostupné evidence celkově cca 4.480 lůžek intenzivní péče 
pro dospělé pacienty (ARO a JIP dohromady), zatímco počty ventilátorů pro dospělé dosahují cca 
2.080 kusů, z kterýchžto kapacit je navíc podstatná část obsazená pacienty s jinými onemocněními, 
a pro koronavirové pacienty jich tak lze vyčlenit pouze část. Při překročení dostupného počtu lůžek 
intenzivní péče a plicních ventilátorů by se začal dramaticky zvyšovat počet obětí, který by v 
případě explozivního šíření infekce i při značně konzervativních odhadech mohl dosáhnout řádu 



stovek tisíc obyvatel ČR, přičemž by se nejednalo pouze o seniory. Pro srovnání odpůrce se uvádí, 
že celkový počet zemřelých obyvatel ČR (ať již z důvodu přirozené smrti, úrazu či nemoci) dosahuje 
dlouhodobě kolem 112 tisíc ročně.  

Obdobná opatření, jaká jsou přijata v České republice, byla a jsou postupně přijímána i vládami 
jiných států. Je nutné zdůraznit, že některé země z počátku zvolily méně přísné kroky a opatření. 
Postupem času se ovšem ukázalo, že taková méně přísná opatření prakticky téměř nikde 
nefungují. Tyto vlády postupně zpřísňovaly a neustále zpřísňují svá opatření. Ukazuje se však, že 
dopad na obyvatelstvo je v takových případech horší než okamžité zavedení relativně přísnějších 
opatření, ke kterému došlo v ČR. Nejenže totiž počáteční mírnější přístup vede k explozivnímu 
rozšíření nemoci COVID-19 (viz příklady Švédska, Nizozemska, Španělska, Itálie, Velké Británie a 
USA) a ke ztrátám na životech prozatím v řádu tisíců až desetitisíců v jednotlivých zemích, ale 
nakonec vede ke stejně přísným, nebo ještě přísnějším opatřením, než byl zvolen v ČR.  

Rozdílný přístup jednotlivých vlád je způsoben zejména tím, že o koronaviru SARS-CoV-2, jeho 
přesných vlastnostech a charakteristikách, jakož i o detailech jeho šíření a přenosu nebyly k datu 
vyhlášení jednotlivých opatření či dosud nejsou dostatečné informace. Různá opatření vlád 
jednotlivých zemí jsou činěna v dobré víře a se zohledněním všech dostupných informací. V 
průběhu pandemie nicméně prakticky všechny země západní civilizace dotčené šířením 
onemocnění COVID-19 postupně přistoupily ke stejným krokům jako ČR (tj. k vyhlášení nouzového 
stavu, k omezení pohybu, k omezením maloobchodních prodejů atd.), i když v detailech se mohou 
přístupy jednotlivých zemí odlišovat.  

Míra nejistoty a vyšší míra rizika související s epidemií COVID-19 je způsobena i tím, že se vir 
postupně vyvíjí a mutuje, což mění jeho vlastnosti. Genetická informace koronavirů je totiž ve 
srovnání s jinými viry poměrně proměnlivá, což je jedním z důvodů selekcí různých variant viru. 
Zároveň se dynamicky mění rovněž poznatky o koronaviru SARS-CoV-2 a jeho vlastnostech.  

Dostupné empirické údaje nicméně i tak dokládají, že nerestriktivní přístup vede k výrazně 
závažnějším nepříznivým následkům než přijetí omezení. Nad rámec shora uvedených zemí je 
typickým příkladem dosud benevolentní Švédsko, které má dle dostupných dat již více než 
dvojnásobný počet nakažených oproti České republice, a to při více než osminásobném počtu 
úmrtí (zatímco počet obyvatel Švédska a ČR je téměř shodný).  

I tak nicméně dostupná, zejména mezinárodní, srovnání dokládají, že strategie přijatá v České 
republice byla a je správná a přiměřená. V zásadě jedině aktivní a veřejnými orgány vymáhaná 
strategie společenského odstupu totiž vede ke snižování reprodukčního čísla nemoci COVID-19 a 
k získání kontroly nad jejím šířením, resp. k předejití explozivního šíření. Takové explozivní šíření 
zaznamenává na rozdíl od České republiky celá řada zemí, a to v čele s těmi, které otálely s přijetím 
omezení volného pohybu a veřejného setkávání (včetně setkávání v maloobchodě).  

Možné náhlé uvolnění přijatých opatření by mohlo mít nedozírné následky a v krajním případě vést 
až k úplnému zmaření příznivých výsledků, které byly v boji s onemocněním COVID-19 v České 
republice dosud dosaženy.  

V souladu s plánem postupného řízeného rozvolňování přijatých omezujících opatření a aktuálním 
vývojem epidemiologické situace bylo pro období od 25. května 2020 přistoupeno k omezení počtu 
osob v rámci hromadných akcí na nejvýše 300 osob, podmínky pro odstup osob, zvláštní podmínky 
pro sportoviště, sňatky a bohoslužby.  

Mgr. et Mgr. Adam Vojtěch, MHA  
ministr zdravotnictví 
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přijměte naše srdečné pozvání na procházku s KD2. 
Uskuteční se  

v sobotu 23.5. od 14 hodin v Praze-Dubči 
Sejdeme se u zříceniny tvrze Dubeč. 

 

Předpokládaná délka trasy je asi 7 km, můžeme si ji zkrátit  
či prodloužit podle sil dětí, našich sil a na základě doporučení místních. Trasa je 

vhodná i pro kočárky. 
 

Tímto velmi srdečně zveme Vás, místní, a rodiny z blízkého okolí,  
abyste se k nám připojili. Velmi rádi Vás uvidíme :-) 

 

Na všechny se moc těšíme, chyběli jste nám. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Požehnaný týden přejeme, Mariana a Jarda 

®

http://www.casdsmichov.cz/


 



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 
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