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PROGRAM ALTERNATIVNÍ SOBOTNÍ BOHOSLUŽBY   
 

  Dopoledne . 

1o,45 hodin 

Bohoslužbu vede Robert Heczko 

• Úvod  

• Společná píseň č.13 „Čest, chvála ti Bože“ 

• Modlitba  

• Studium sobotní školy společné shrnutí úkolu – Milada Macháňová 

Téma: „Bible a proroctví“ 

• Varhanní hudba 

• Oznámení  

• Varhanní hudba 
• Dětský příběh – Jan Bezděkovský 

• Společná píseň č.2 „Svatý, svatý, svatý“  

• Čtení textu Bible – 2 Sam 15,13-15.17-19 – Veronika Dolejšová 

• Tichá modlitba   

• Kázání – Miloslav Žalud 
Téma: „Proč jdeš s námi i ty?“ 

• Chvíle ke ztišení – hudební přednes  

• Sbírky sobotní školy pro evangelizaci a pro potřeby sboru  

• Společná píseň č.5 „Bůh je mezi námi“  

• Modlitba – Miloslav Žalud 

• Závěrečná píseň č.180 „Blaze nám“  

 

                    Informační týdeník Sboru CASD Praha 5 – Smíchov 

    13. červen 2020 
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Oznámení 
 

 

- Přejeme požehnanou sobotu všem. 
 

- Dnes, 13. 6., bude z Božího slova sloužit bratr Miloslav Žalud. 
 

- Příští sobotu, 20. 6., bude kázáním sloužit bratr Jan Bezděkovský. 
 

- V sobotu 27. 6. se uskuteční členské shromáždění. 
Na programu bude např. zahájení sborových voleb volbou přípravného výboru. 

 

- Klub zdraví je v červnu formou virtuálního setkání.  
Téma „Imunita“. Odkaz http://www.zivotazdravi.cz/category/praha-smichov/  

 
- V sobotu 20. 6. se uskuteční ve 1300 hod. společné setkání oddělení 

KD3 a Generace 50plus v učebně sboru Praha-Smíchov 
(více informací ve Zpravodaji nebo u vedoucích J. Prokopa a manželů Kapounkových). 

 

- V neděli 21. 6. proběhne předtáborová výprava (akce KP) 
(další informace naleznete na webu www.kp-penguins.cz). 

 

- V neděli 21. 6. jste zváni na výlet TOMů „Z Šestajovic do Úval“ 
(více informací dále ve Zpravodaji nebo u předsedy TOMů R. Zelenky). 

 

- V pátek 26. 6. od 1830 hod. jste zváni na bohoslužbu křtu  
Antonína Hloucala, které se uskuteční ve sboru na Smíchově.  

 

- Jana Bláhová a David Perdomo vás srdečně zvou  
na svatební bohoslužbu v neděli 28. 6. v 1100 hod. do sboru na Smíchově. 

 

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

 

- Pozastavení činností a omezení aktivit oddělení sboru do odvolání.  
Další informace naleznete ve Zpravodaji, webu www.kp-penguins.cz 

a na stránkách sboru www.casdsmichov.cz 
 

- 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 červnu mysleme na svých 
modlitbách na oddělení našeho sboru: Smíchovský sbor. 

 

- 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 14.–20. 6. 2020 oslaví narozeniny: 
 

Srch Daniel (14. 6.) 
 

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

 
 

 
 
 

 
 

http://www.zivotazdravi.cz/category/praha-smichov/
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http://www.kp-penguins.cz/
http://www.casdsmichov.cz/


VZKAZY, PODĚKOVÁNÍ, NABÍDKA… 
 

 

 
 

Jana Bláhová a David Perdomo Vás srdečně zvou  
na svatební bohoslužbu dne 28. 6. 2020 v 11.00 hod.  

Modlitebna Církve adventistů sedmého dne Praha-Smíchov, Peroutkova 57, Praha 5. 
 

1. Janova 4,10.19     
V tom je láska: ne že my jsme si zamilovali Boha, ale že on miloval nás a poslal svého 

Syna jako oběť smíření za naše hříchy. My milujeme, neboť on první miloval nás. 
 

Bohoslužba křtu 26. 6.2020 
 

Zdravím vás, vážení přátelé, 
předem se omlouvám těm z vás, koho jsem již adresně pozval, ale chci vás všechny 
pozvat tímto způsobem na můj křest, jenž se má konat ve sboru na Smíchově v pátek 
26. 6. od 18:30 hod. Pokud vám to dovolí zdraví a máte čas a zájem, bude mi vaše 
účast potěšením. 
 

Přeji si, aby šlo o požehnané chvíle pro všechny zúčastněné. 
 

S přátelským pozdravem 
Antonín Hloucal 

 

KAZATELSKÁ EPIŠTOLA SMÍCHOVSKÝM – 13. kapitola 
Milost vám všem a pokoj od našeho dobrého Pána a Spasitele Ježíše Krista… 

Tak máme za sebou první – a tuto sobotu máme už i druhé setkání našeho sboru po 
dlouhé době karantény. Žel že toto naše první setkání minule bylo zarámováno do dvou 
smutečních bohoslužeb – jak všichni víte, jedna v pátek se sestrou Boženou Pavlíkovou 
a druhá v sobotu odpoledne se sestrou Jiřinkou Maškovou. Děkuji všem, kteří se přišli 
rozloučit, obě dvě loučení byla svědectvím o tom, že jsme mnozí měli potřebu projevit 
svou účast a sounáležitost ve chvílích životních ztrát těm mezi námi, kteří prožívají 
smutek. 



Musím se přiznat, že jsem byl docela napnutý v očekávání, kolik se nás – v pořád ještě 
provizorních karanténních podmínkách – minulou sobotu sejde. Byl jsem velmi mile 
překvapený, jaké se naše „ob – řady“ naplnily, navzdory omluvám mnohých, kteří 
nepřišli z mnoha důvodů. Děkuji zpětně ještě také všem, kteří tuto mimořádnou 
bohoslužbu organizovali – od těch, kteří stříkali desinfekci na ruce, až po ty, co uváděli, 
hráli či jakkoliv jinak sloužili. 

Hodně jsem přemýšlel nad komentářem jedné naší starší sestry, který napsala na 
Facebook pod záznam posledního pátečního večera JSME SPOLU se sestrou Janou 
Krynskou: „Dnes jsem nahodila setrvačník, protože církev z těchto lidí se neopouští.“ Vím 
o dlouhotrvajícím hezkém přátelství, které má tato sestra právě se sestrou Janou, a tento 
její komentář mě lidsky velmi potěšil. Zvlášť v souvislosti se všemi třemi pohřby, které 
má náš sbor v poslední době za sebou, si uvědomuji velkou hodnotu všech přátelství, 
která spolu můžeme ve sboru a v církvi mít. Není možné mít opravdu hluboké vztahy se 
všemi – jsme tak moc rozdílní ve všech směrech – a nebýt evangelia, taková „směska“ 
lidí by se asi nikde jinde v našem složení nesešla.  

Tak přeji nám všem, kteří jme po období karantény společně minulu sobotu „nahodili 
znovu setrvačník“, abychom se navzájem v našem společenství posilovali, potěšovali, 
podpírali. Kdo ví, jestli dostaneme příští sobotu ještě další možnost potkat znovu toho, 
koho máme rádi. Kéž by každý z nás byl jedním z těch, „kvůli kterým se náš sbor 
neopouští“. 

      Smíchovák Vašek Vondrášek 

Milí členové smíchovského sboru, 
 

s vděčností se po tříměsíční přestávce vracíme do naší modlitebny.  
 

Budova, kterou využíváme, vyžaduje průběžnou údržbu i větší opravy. 
České sdružení plánuje rozsáhlejší stavební úpravy, mj. výtah pro imobilní osoby, 
úpravu WC na bezbariérové, rekolaudace klubovny, revize a úpravy skladových 
prostor. 
 

Členové vedení Českého sdružení nás požádali o spolupráci při sestavení 
potřebných oprav a úprav budovy (závad, které je třeba odstranit). 
Pokud víte o něčem, co nefunguje, jak by mělo, o věcech, které je třeba opravit nebo 
předělat, neváhejte a obraťte se v této záležitosti na prvního diakona, bratra Radka 
Zelenku, nebo na kteréhokoliv člena výboru sboru. Máme na to čas do 30. června 
(letošního roku).  
 

Vaše podněty budou zapracovány a předány k řešení. 
S díky za spolupráci  

Za Výbor sboru Milan Müller 
 

Setkání Generace 50plus a KD3 v sobotu 20. 6. 2020 
  

Milé sestry a bratři, členové smíchovského sboru, 
dne 20. 6. 2020 ve 13. hod. (po skončení dopolední pobožnosti) se společně setkáme 
v sobotním odpoledni v učebně sboru Praha-Smíchov.  



• Rádi bychom se sdíleli o naší současné situaci, co máme na srdci, a podělili se o 
svých zkušenostech s Pánem.  

• Rádi bychom se společně modlili za to, co bychom chtěli s Boží pomocí změnit.  

• Rovněž bychom se rádi sdíleli o tom, jak prožíváme současnou dobu. Připravme se 
na diskuzi, na to, co nás zajímá, čím chceme sami sebe a sbor obohatit. 

Posezení u čaje a něčeho dobrého necháme na vás, co kdo přinese. Budeme rádi, když 
se pochlubíte přineseným občerstvením. 
Buďme vděčni za možnost sejít se. Setkání je pro všechny, kteří mají dobrou vůli a radost 
ze společenství.  

Těšíme se na vás 
                              Josef Prokop a manželé Kapounkovi 

ADRA je na místě 

Nedělní místy až dvoumetrová přívalová vlna na Uničovsku a 
Šumpersku za sebou zanechala škody, znečištěné studny, poškozené 
domy a žel i lidské oběti. 

Ve spolupráci s Hasičským záchranným sborem ČR a dalšími 
neziskovými organizacemi (Člověk v tísni, Charita, Maltézská pomoc a Český 
červený kříž) monitoruje i ADRA situaci na místě. 

V Šumvaldu, Břevenci, Dlouhé Loučce, Oskavě a Bedřichově navštěvují terénní 
pracovníci domácnosti a zjišťují potřeby zasažených. K zaznamenávání potřeb 
využívají mobilní aplikaci podpořenou Nadací ČEZ, která slouží k jednoduššímu 
sběru a přenosu získaných dat. Zároveň poskytují informace o tom, jak postupovat 
při vyklízení domu, či kontakty na sociální služby v regionu. 

Lidem zasaženým povodní pomáhá také brožura Obnova bytových domů po 
záplavách, kterou ADRA ve spolupráci s odborníky vydala v roce 2012. V nejbližších 
týdnech se ADRA zaměří zejména na poskytování finanční pomoci z veřejné sbírky, 
aby mohlo dojít k opravě obytných domů v co nejkratší možné době, případně na 
obnovu zdrojů pitné vody. Zejména v Šumvaldu, kde není veřejný vodovod, mají lidé 
v této chvíli k dispozici pouze znečištěné studny nebo pitnou vodu z cisteren. 

Děkujeme, že s námi myslíte na lidi, kteří se ocitli beze střechy nad hlavou. 

                                                                                                       Za odd. ADRA Mirka Žaludová 



CO  JE  NOVÉHO  NA  SÍTI 
Zpráva z jednání 6. výboru Česko-Slovenské unie 
Církve adventistů sedmého dne 
V pondělí 1. 6. 2020 ve večerních hodinách se sešel Výbor Česko- 
-Slovenské unie v rámci videokonference, aby projednal aktuální 
body své agendy. Na začátku oslovil členy výboru předseda Českého sdružení Vít Vurst: 
V našich modlitbách se často na Pána Boha obracíme s prosbou: „Pane, dej, ať to dobře 
dopadne.“ Jsme v pokušení zaměřovat se na sebe, toužíme po ocenění naší práce, 
hledíme na svůj výkon. Úplně jiný přístup zaujal žalmista, který se modlí slovy: „Ne nás, 
Hospodine, ne nás, ale svoje jméno oslav pro své milosrdenství a pro svou věrnost.“ (Ž 
115,1) Celý Žalm 115 představuje poutní píseň, která se používala v izraelské liturgii. 
Žalmista vyznává, že ne člověk, ale Bůh je centrem všeho dění. Jsou vyzdviženy jeho 
vlastnosti, jako je milosrdenství a věrnost. V závěru Žalmu 115 je zdůrazněno Boží 
požehnání. 
Předseda Česko-Slovenské unie a předsedové sdružení podali zprávu o činnosti církve: 

• Omezení vlády v důsledku pandemie se postupně uvolňují a sbory se začínají 
scházet k bohoslužbám. 27. 6. 2020 se bude konat v Brně bohoslužba za účasti 
předsedy unie a předsedů jednotlivých sdružení, kterou bude vysílat HopeTV. 
Tím se oficiálně ukončí režim online bohoslužeb, které byly realizovány 
v období pandemie. 

• Na Adventistický teologický institut bylo přijato 16 nových studentů. 

• 15. 6. 2020 se uskuteční setkání správních rad ADRA ČR, Mediálního centra 
a nakladatelství Advent-Orion ČR. 

• Výbor Interevropské divize (EUD) schválil záměr na otevření divizního 
magisterského studia v oboru Teologie. Studium by mělo být zahájeno v roce 
2022 s výraznou finanční podporou z rozpočtu EUD. 

• EUD schválila ustanovení o vztahu Církve adventistů sedmého dne k jiným 
náboženským denominacím. Dokument je zveřejněn na unijních internetových 
stránkách církve. 

• V jednotlivých sdruženích se postupně obnovují ve sborech bohoslužby s tím, 
že jsou dodržována bezpečnostní opatření vydaná státem. 

• Na Základní škole Elijáš se uskutečnil online zápis nových žáků do první třídy. 

• Je možné přihlašovat se na Biblický týden ČS, které se uskuteční ve dnech 9.–
16. 8. 2020. 

• Kazatelé Slovenského sdružení ve spolupráci s ADRA SR roznášejí vitaminy do 
domovů seniorů. Probíhá distribuce 15 300 balení vitaminových doplňků do 
více než 90 domovů pro seniory ve všech krajích Slovenska. 

• Bude se konat Kemp „Mladí pro Ježíše“ (YFJ) v Lučeni v průběhu léta 2020. 

Podpora projektů ADRA ČR a ADRA SR 

ADRA ČR a SR požádaly o podporu projektů spojených s mimořádnou situací způsobenou 
pandemií. Výbor unie schválil poskytnutí finančního příspěvku 300 000 Kč pro ADRA ČR 
a 12 000 EUR pro ADRA SR. 

Příští jednání Výboru unie se bude konat 20. 9. 2020 v Brně 

https://www.casd.cz/zprava-z-jednani-6-vyboru-cesko-slovenske-unie-cirkve-adventistu-sedmeho-dne/
https://www.casd.cz/zprava-z-jednani-6-vyboru-cesko-slovenske-unie-cirkve-adventistu-sedmeho-dne/


 

 
 

MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ 
Palackého náměstí 375/4, 128 01 Praha 2 

 

 Praha 9. června 2020  
Č. j.: MZDR 20588/2020-6/MIN/KAN  

 

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 SARSCoV-2 toto mimořádné opatření: 
 

I. 
S účinností ode dne 9. června 2020 od 15:00 hod. do odvolání tohoto mimořádného 
opatření se zakazují 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 500 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; 
tento zákaz se dále nevztahuje na shromáždění konaná podle zákona č. 84/1990 
Sb., o právu shromažďovacím, ve znění pozdějších předpisů, 
 

II. omezuje  
a) konání hromadných akcí ve venkovních i vnitřních prostorách 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“),  
- pro účastníky je k dispozici dezinfekční prostředek na dezinfekci rukou;  

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 500 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;  

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 500 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;  

účast na bohoslužbě tak, že musí být dodržována následující pravidla:  
- bohoslužby se ve stejný čas účastní nejvýše 500 osob,  
- v bohoslužebném prostoru (kostele, sboru apod.) účastníci bohoslužby 

dodržují minimální 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. 
S účinností ode dne 8. června 2020 od 15:00 hod. se ruší mimořádné opatření ze dne 2. 
června 2020, č. j. MZDR 20588/2020-5/MIN/KAN. 
 

III. 
Toto mimořádné opatření nabývá platnosti dnem jeho vydání. 
 

Mgr. et Mgr. Adam Vojtěch, MHA 
ministr zdravotnictví 



 

 

 
 

DO SBORU SE ŠESTI „R“ 

Zvaž svůj zdravotní stav 
před návštěvou sboru. 

U vchodu si dezinfikuj ruce, 
nepodávej ruce druhým. 

Měj zakrytá ústa a nos. Udržuj odstup 2 metry 
a zasedni do určené lavice. 

Usedni pohromadě 
jen se svou rodinou. 

Přijď s radostí a rozšiřuj ji i venku, 
ta smí být nakažlivá! 



 

 
 

 
 
 
 
 

www.zivotazdravi.cz            Praha-Smíchov 
                              

Vás srdečně zve na  
internetový seminář   

 

O imunitu se musíme 
starat stále 

Imunita je jako zahrádka – když se o ní nestaráme,  
vyroste plevel. 

Co je základní pro budování imunity? 
Přečkali jste vir K-19 v pořádku? 

 
Jakou máte imunitu? 

 
 

přednáší 

RNDr. Anna Boušková 
 
 

Podívejte se na stránky zivotazdravi.cz 
http://www.zivotazdravi.cz/category/praha-smichov/ 

 
O plnou prezentaci si můžete napsat na e-mail: anna.bouskova@gmail.com 🙂 

 

červen 2020  

 

 
 

 

http://www.zivotazdravi.cz/category/praha-smichov/


       Turistický Oddíl Malvazinky TOM 
 

Výlet  TOMu  21. 6. 2020 
„Z Šestajovic do Úval“ 

 

aneb s rouškou ještě v kapse. 
 

Sraz: v 9:25 hod – metro trasa B, stanice Černý Most 
(výstup směr zastávka MHD bus č. 303, odjezd 9:40 hod.). 

 

Trasa:  
Ze zastávky PID Balkánstart k rodinné firmě „Rodas“2 s možností návštěvy některé  

z tvořivých dílen. Dále po NS Klánovickým lesem, přírodní rezervací Cyrilov na  
rozcestí Klánovický les a po červené TZ až k vlakové stanici Úvaly na NS Úvaly  

k menhirům na rozcestník Stonehenge3 a dále až na rozhlednu Vinice4. Stále po  
NS Úvaly, kolem Masarykovy pamětní desky, Mlýnského rybníka s mlýnem  

Prokůpek  na Bendlově stezce, Denisovou k železniční zastávce Úvalycíl.  
Návrat buď vlakem na Masarykovo nádraží, nebo busem na Černý Most. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Délka trasy cca 10 km 
Design ® Jaroslav Bartoš 

Návrh výletu Jiřina Mašková. Na procházku se těší Radek Zelenka 

 



Kreslené příběhy Starého zákona 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

Pokračování příště 
 

Smíchovský Zpravodaj, informační týdeník vydává Sbor CASD Praha–Smíchov 
Odpovědný redaktor Jaroslav Bartoš. Vychází každý týden v sobotu v nákladu 130 ks. Případné změny v programu jsou vyhrazeny. 

Uzávěrka příspěvků je čtvrtek. Redakce příspěvky neupravuje a otiskuje je v plném znění. Za tiskové chyby se omlouváme. 
Další informace naleznete na internetových stránkách sboru – www.casdsmichov.cz 

http://www.casdsmichov.cz/

