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 ročník 20/číslo 1025 
 

PROGRAM SOBOTNÍ BOHOSLUŽBY  
 

  Dopoledne . 

9,3o hodin 

Studium sobotní školy a dětské sobotní školy   
vede Anna a Luděk Bouškovi 
téma úkolu: „Dobrá zpráva pro všechny“ 

 společná píseň č. 300 „Náš Bože, Pane soboty“ 
modlitba  
studium se uskuteční v jedné společné třídě 
sbírka sobotní školy pro potřeby evangelizace 

 společná píseň č. 81 „Kristus jenž za hříšné trpěl“ 
 modlitba  
 

1o,3o – 1o,45 hodin  

  Přestávka 
 

1o,45 hodin  

Dopolední pobožnost vede Petr Bezděkovský 
společná píseň č. 264 „Náš Pane, zůstaň s námi“ (vsedě)  
Sborová oznámení 
společná píseň č. 19 „Buď Bohu dík vzdán“ 
modlitba  
sbírka vděčnosti pro potřeby sboru 
Příběh pro děti – Petra Bulejčíková  
varhanní hudba 
 

Čtení z Bible – Izajáš 55,1-13 (ČEP) – Monika Ballangó 
tichá modlitba  
Kázání z Božího slova – Soňa Sílová 

 Téma: „Všechno je jinak. A může to tak být dobře (J 21. kap.)“ 
 

chvíle ke ztišení – píseň – sourozenci Turoňovi 
společná píseň č. 17 „Sláva“ 
modlitba  
závěrečná píseň č. 243 „Hrad přepevný“ 

  

  

 

 

 

 
 

 Informační týdeník Sboru CASD Praha 5 – Smíchov 

           19. září 2020 



Oznámení 
 

 

**Bohoslužby na Smíchově začínají od 5. září ** 

** v 930 hod. sobotní školou a 1045 hod. kázáním** 
 

- Přejeme požehnanou sobotu všem, kteří navštívili náš sbor. 
 

- Dnes, 19. 9., bude z Božího slova sloužit sestra Soňa Sílová. 
 

- Příští sobotu, 26. 9., bude kázáním sloužit bratr Zbyšek Jonczy.  
 

-V sobotu, 3. 10., je plánovaná bohoslužba Památky večeře Páně  
bez obřadu umývání nohou, pokud se nezmění situace  
s opatřeními ke covidu 19. Budete včas informováni.  

 

- Tuto neděli, 20. 9., jste zváni na výlet TOMů „Na Okoř“ 
Výlet proběhne za spoluúčasti oddílu KP Penguins 

(více informací dále ve Zpravodaji nebo u předsedy TOMů R. Zelenky). 
 

-V sobotu, 10. 10., v podvečer od 1700 hod je plánovaný  
koncert slova a hudby na podporu Archy pomoci Praha  

(více informací dále ve Zpravodaji nebo u vedoucího evangelizace P. Bláhy). 
 

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

 

- 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 září 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. 

 
 
 
 

 

„Roušky pro účastníky bohoslužeb v regionu Praha jsou povinné, 
apelujeme na všechny příchozí, aby měli roušky během pobytu  

v modlitebně a přilehlých prostorech nasazené. Děkujeme.“ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

V období 20.–26. 9. 2020 oslaví narozeniny: 
 

Müllerová Jamila (20.9.); Papírníková Judita (23.9.); Bartošová Alice (24.9.); 
Hrubá Marta (25.9.); Skála Jaroslav (25.9.); Turoňová Nikol (25.9.) 

 

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

 
 

 
 
 

 
 

 



VZKAZY, PODĚKOVÁNÍ, NABÍDKA… 
 

Zpráva z jednání výboru sboru 10.9.2020 
 

Jednání výboru sboru bylo zahájeno zamyšlením z Božího slova Zj 2.10, kterým 
posloužila ses. Soňa Sílová a modlitbou. 

• Konání děkovné bohoslužby, která se měla uskutečnit 19.9.2020, se posouvá na 
neurčito z důvodu zhoršené epidemiologické situace.  

• Koncert, který se měl konat také 19.9.2020, bude posunut na 14.11.2020. O formě 
(na živo nebo on-line) bude rozhodnuto v říjnu.  

• Požehnání dětem u příležitosti nového školního roku se uskuteční v rámci dětského 
příběhu v sobotu 12.9.2020. Požehnání studentům proběhne v rámci studentské 
bohoslužby 10.10.2020. 

• Výbor sboru souhlasí s předloženým návrhem výjimečně slavit Památku večeře 
Páně 4.10. 2020 bez umývání nohou. 

• Br. Bláha informoval o připravovaných pořadech 10.10.2020 koncert slova a hudby 
pro podporu Archy pomoci Praha – komponovaný program „Albert Schweitzer – 
muž, na kterého bychom neměli zapomenout“ a 7.11.2020 komponovaný program 
„Jan Amos Komenský – muž víry, naděje a lásky“, který je věnován 350. výročí úmrtí 
Jana Amose Komenského. Bude záležet na aktuálních epidemiologických 
opatřeních, zda bude možné akce pořádat. 

• Ses. Sílová informovala o záměru uskutečnit minimálně jedno vysílání pro ženy v 
rámci projektu JSME SPOLU jako náhradu za konferenci žen, která se z důvodu 
pandemie nemohla konat. 

• Studijní setkání s br. Žaludem na téma „Velikonoce“ se uskuteční po skončení 
koronavirové epidemie. 

• Ses. Kocourková požádala o zrušení členství v naší církvi. Výbor sboru tuto žádost 
akceptuje. 

Příští jednání výboru sboru proběhne 8.10.2020. 
Zapsala Anna Boušková 

Pozvánka na Leviticus 
 

Milé sestry, milí bratři, 
srdečně Vás zvu na pokračování našeho společného studia. Na pravidelných 
setkáních každou středu od 17 hodin budeme otevírat knihu LEVITICUS a přemýšlet 
o jejím poselství. Poprvé se sejdeme ve středu 23. září 2020 od 17 hodin v učebně 
Smíchovského sboru, Praha 5, Peroutkova 57. Informace o konání aktuální studijní 
schůzky podávám na telefonním čísle 724 130 602. 
 

Jste srdečně zváni! 
Soňa Sílová 

Památka Večeře Páně 3. 10. 2020 

Milí v Kristu – sestry a bratři,  
jak víte, blíží se slavnost Večeře Páně, kterou plánujeme slavit 3.října. Kvůli 
karanténním opatřením jsme se rozhodli, výjimečně, jako ostatní sbory, neprovádět 
obřad umývání nohou, ale přijímat pouze symboly těla a krve našeho Pána.  Obvyklou 



formu podávání chleba a vína upravíme s ohledem na hygienická opatření, víno bude 
podáváno pouze prostřednictvím kalíšků.  

Vnímáme potřebu našeho společenství přicházet pokorně a s nadějí ke stolu Páně,             
a těšíme se na společnou účast na této slavnostní bohoslužbě. 

Za VS kazatelé Soňa Sílová a Václav Vondrášek 
 

Koncert slova a hudby podpoří Archu pomoci Praha 
 

Zveme Vás na komponovaný program „Albert Schweitzer – muž, na kterého bychom 
neměli zapomenout“, ve kterém vystoupí herec Jan Potměšil a přední český varhaník 
Aleš Bárta, v jehož provedení zazní skladby Johanna Sebastiana Bacha. 
 

Archa pomoci Praha poskytuje sociální pomoc seniorům a osobám se zdravotním 
postižením. Pomáhá jim zůstat žít co nejdéle v prostředí vlastního domova a řešit 
jejich sociální situaci. Svými aktivitami podporuje také jejich kontakt s dalšími lidmi, ať 
už v rámci dobrovolnického programu nebo volnočasových aktivit. 
 

Zveme Vás na koncert, který může každého z návštěvníků obohatit krásou hudby a 
slovem naděje. Připomene Alberta Schweitzera – lékaře, teologa, hudebníka, filosofa, 
pacifistu, nositele Nobelovy ceny míru. Zanechal nesmazatelnou stopu. Svůj život 
bezezbytku využil k neúnavné práci pro druhé. Proč někdo jako on, se třemi 
doktorskými tituly, vynikající varhaník a znalec díla Johanna Sebastiana Bacha, se 
rozhodl postavit v pralesích nemocnici na kůlech se střechou z vlnitého plechu?   
  

Koncert se uskuteční v sobotu 10. října 2020 v 17 hodin v modlitebně Církve adventistů 
sedmého dne, Peroutkova 57, Praha 5. Vstup je volný. Zároveň bude příležitostí 
podpořit Archu pomoci Praha. 
 

Více informací o Arše pomoci Praha najdete na webových stránkách: 
www.archapomoci.eu 
 

Milí rodiče, děti a přátelé oddílu Penguins, 
 

v kontextu aktuální situace jsme se rozhodli, že potáborové setkání proběhne pouze 
formou nedělního výletu. Připojíme se k výletu TOMu na Okoř a rádi přivítáme i 
rodiče.  
Informace včetně přihlašovadla najdete na našem webu www.kp-penguins.cz. 
 

Co se týče družinových schůzek, informace zůstává stejná. Rádi bychom schůzky 
zahájili první říjnové úterý. Budeme se těšit na mladší Kolibříky i starší Penguins 
Seniors. 

Za oddíl Penguins Jakub Fraj 

POZVÁNKA – Cyklojízda Králů 20. 9. 2020 
Přátelé a kamarádi, přijďte si zavzpomínat na naše kamarády,  

Pokud by někdo nechtěl jet na kole, jsou zde možnosti krásných pěších túr zejména v 
okolí barokního areálu Skalka.  

Start: Mníšek pod Brdy v 10:00 hod. z parkoviště u zámku, a tam se také vrátíme 

Trasa povede přes krásnou obec Kytín, přes Knížecí studánky, kolem obory na okraj 
Dobříše, kde se občerstvíme v místní zahradní restauraci Krmelec. Dále budeme 

http://www.archapomoci.eu/


pokračovat v objíždění obory a pak je možnost několika variant podle volby, zda jet kratší 
(asi 20 km), či delší trasu (34 km). Cesty vedou převážně lesy, povrch je různorodý, od 
perfektního asfaltu po štěrk, takže je vhodné horské nebo trekingové kolo, nikoliv 
silniční. Jsou zde kopce, takže chvíli si šlápneme a pak se zase svezeme. Na společný 
zážitek a vaši společnost se těší 

Královi 

 

Nadace ADRA hledá spolu s vámi příběhy hrdinství  

Víte o někom, kdo se neohroženě postavil násilí, zlu, ohni, vodě, poskytl 
pomoc při havárii? Nominujte jej na Cenu Michala Velíška 2020, kterou již 
popatnácté vyhlašují společně Nadace ADRA a Televize Nova.  
Tuto možnost máte do 2. října na webových stránkách www. adra.cz/nadace-adra. 
Nominovat můžete děti i dospělé, kteří se nečekaně ocitli v kritické situaci, kdy šlo 
někomu o život či zdraví, nezaváhali a podali pomocnou ruku. Podmínkou je, aby 
zachránci nebyli profesionálové – lékaři, zdravotníci, policisté, vojáci, záchranáři, hasiči, 
včetně dobrovolných, a aby k události došlo v České republice v době od 13. září 2019 
do 12. září 2020.  
Nadace ADRA se touto cenou snaží bojovat proti lhostejnosti – probouzet v lidech 
svědomí a vést je ke konkrétním činům, když nikdo nekoná, nebo ke slovům, pakliže 
všichni kolem mlčí. Tímto morálním oceněním chce připomínat, že k životu každého z 
nás v každé době a na každém místě patří slušnost, odvaha, pohotovost, statečnost, 
smysl pro spravedlnost, odpovědnost a schopnost se rozhodnout.  
 

Harmonogram  

• Zahájení 15. ročníku: 13. září 

• Příjem nominací: do 2. října 

• Výběr tří finálových příběhů: provede nominační výbor v polovině října 

• Reportáž o finálových nominacích: 25. října (TV Nova – zpravodajství/Střepiny) 

• Hlasování veřejnosti online: 25. října až 1. listopadu 

• Ukončení a vyhlášení držitele ceny: 5. listopadu, Primátorská rezidence, Praha 1 

• Patronka projektu: paní Iva Velíšková 

• Spoluvyhlašovatel ceny a hlavní mediální partner: TV Nova 



• Generální partner: ČEZ, a. s. 

• Hlavní partner: Česká mincovna, a. s. 

• Záštita: Magistrát hl. m. Prahy, MŠMT 
 

Více informací najdete na internetových stránkách Nadace ADRA. Uspořádání letošního 
slavnostního ceremoniálu bude ovlivněno současnou epidemiologickou situací a dozná 
změn, o kterých vás budu informovat. 

Moc děkuji za Nadaci ADRA za vaši přízeň, Mirka Žaludová 
 

Z kroniky KP oddílu Penguins r.č.38 
 

Letní tábory 2020 v Raspenavě 

Letos jsme se na pathfinderské tábořiště v Jizerských horách u obce Raspenavy 
v Libereckém kraji vydali na dva tábory. První byl určený pro mladší pathfindery, kteří se 
mohli stát součástí dobrodružného příběhu o Jacku Londonovi a zlatokopech na Aljašce. 
Sešlo se 50 účastníků a 20 vedoucích, což byl náš letošní rekord. 
 

Starší pathfindeři mohli zůstat na táboře ještě týden navíc. Nakonec jen účastníků bylo 
skoro 30. Pro letošní ročník takzvaného „speciálu“ jsme vybrali motto Ke kořenům. 
Rozhodli jsme se, že bychom rádi přiblížili dospívajícím pathfinderům, z čeho všeho 
vlastně pathfindering vychází, jakou cestu ušel a co je pod povrchem. Chtěli jsme se 
soustředit nejen na skautské znalosti a dovednosti, se kterými se pathfindeři mohli 
setkávat během dopoledních aktivit a workshopů. Chtěli jsme jim představit konkrétní 
příběhy a silné momenty naší historie, aby sami přemýšleli nad důvody, proč jsou 
pathfindeři právě oni. 
 

Den první: 
Neděli jsme věnovali organizačním záležitostem. Po odjezdu účastníků prvního tábora 
jsme zkontrolovali stav tábořiště a přepočítali stany. A pak jsme ubytovali nově příchozí. 
Začátek tábora jsme chtěli pojmout trochu jinak, než je obvykle zvykem. Proto jsme 
s sebou vzali projektor a na úvod jsme překvapeným účastníkům uprostřed stanového 



tábora uprostřed přírody promítnuli skautský film s názvem Skauti bez lilie. Šlo i film, 
který pojednával o činnosti skautů během komunismu – zejména v období 60. a 70. let. 
 

Když film skončil, už byla skoro tma. Přesunuli jsme se k ohni k úvodními rituálu. Někteří 
z vedoucích vyprávěli, co pro ně znamená či neznamená pathfindering. Účastníci měli za 
úkol přemýšlet nad tím, jestli daný vedoucí je dle jejich soudu správným pathfinderem 
nebo není. Záměrně jsme výsledek uvažování každého účastníka nekomentovali a nechali 
jsme v něm odpověď zrát i během dalších dní. Protože i to jedna z velkých otázek – jak 
vypadá takový správný pathfinder? 
 

Den druhý: 
Dopoledne druhého dne jsme věnovali aktivitám a workshopům. Mezi nimi byla 
například diskuze o historii skautingu, duchovní ztišení se, sebe rozvojové aktivity, 
zálesácké dovednosti a také výuka chirurgického šití. 
 

Odpoledne nás čekala první hra uvedená scénkou. Přijel mezi nás bratr Svojsík, zakladatel 
skautského hnutí v Čechách! V úvodní scénce si prohlédl naše tábořiště a ukázal nám 
vynálezy, se kterými se setkal během své návštěvy Anglie. Pak nás vyzval, abychom se po 
jeho vzoru pokusili vyrobit různá táborová vylepšení a udělátka. A protože nám to šlo, ve 
druhé části jsme se zúčastnili prvního Svojsíkova závodu, kde jsme změřili síly v 5 různých 
disciplínách. 
 

Den třetí: 
Úterý by bylo dalším z mnoha dní, kdybychom po obědě neměli vyrazit na takzvanou 
dvoudenku. Jde o pochod s přespáním v horách pod širým nebem. Letos jsme se rozhodli, 
že účastníky seznámíme s osudy skautů, kteří byli po nástupu komunismu vylákáni 
k překročení severních hranic a pak zastřeleni komunisty. Jednotlivé skupinky dostaly 
instrukce o cestě a příběh rozdělený do několika obálek. Vždy po přečtení části příběhu 
byla možnost diskutovat. Cílem všech tras byl pomník uprostřed hor, který připomíná 
jejich památku. 
 

Den čtvrtý: 
Po návratu z dvoudenky si všichni 
odpočinuli a nabrali síly na večerní 
program. Aby totiž nešlo jen o vzdálené 
povídání, pozvali jsme na tábořiště 
několik hostů. Prvním z nich byl Dawy, 
se kterým jsme si vyprávěli o jeho životě 
i o tom, co pro něj znamená být 
pathfinderem. Jsme rádi za příjemnou 
diskuzi, která nám dlouholetého 
předsedu KP ukázala v jiném světle. 
 

Den pátý: 
Čtvrteční dopoledne bylo znovu 
věnováno aktivitám a workshopům. 
Odpoledne jsme se ale přesunuli znovu 
do historie – tentokrát do doby konce 
druhé světové války. Ve scénce jsme byli 



svědky bojů na pražských barikádách, kde skauti pomáhali bojovníkům v první linii. Po 
scénce jsme si zahráli upravenou hru na vlajky, kdy během samotných bojů bylo právě 
možné plnit množství podpůrných úkolů v okolí. Chtěli jsme tak ukázat, že pomáhat 
s sebou mnohdy neslo velké riziko, ale i tak skauti mnohokrát nasazovali své životy pro 
ostatní. 
 

Večer jsme u ohně přivítali dvojici Penguin a Pupík, se kterými jsme kromě dětství řešili i 
povinnou vojenskou službu a začátky pathfinderingu v Čechách. 
 

Den šestý: 
V pátek se už tábor začal chýlit ke 
svému konci. Dopoledne jsme se 
věnovali kromě aktivit a 
workshopů i přípravě slavnostního 
ohně na sobotu. Odpolední hru 
jsme věnovali zakládání vlastní 
nové organizace. Každá skupinka 
měla za úkol nejen založit ale i 
rozběhnout svojí vlastní organizaci. 
Od všech povolenek a návštěv 
úřadů přes stanovy a cíle až po 
představení se na obci či natočení 
reklamy. 
 

Do toho všeho přijel zakladatel 
českého Klubu Pathfinder Jerry, 
kterého jsme pozvali jako jak na 
páteční večer, tak na celou sobotu. V pátek večer jsme u ohně probrali základy o tom, 
kdo Jerry vlastně je a jak je jeho život spjatý s pathfinderingem. 
 

Den sedmý: 
Sobotní dopoledne jsme svěřili do režie Jerrymu. Vypravili jsme se spolu s ním do hor a 
na několika zastávkám k nám měl krátké promluvy, kterými nám představoval svůj vztah 
k Bohu a i to, jak se Pathfinder postupně vyvíjel v organizaci, kterou je dnes. 



 

Odpoledne jsme věnovali dalšímu skautskému filmu. Ten nesl název Hledání lilie a 
pojednával o tom, jak se v devadesátých letech Junák zase hledal. Jednou z odštěpených 
organizací je právě Klub Pathfinder. Po filmu jsme ještě s Jerrym diskutovali o detailech 
týkajících se naší organizace a pak jsme se vydali na večeři. 
 

Každý tábor končí slavnostním ohněm a bylo tomu tak i u nás. Mladé pathfindery, kteří 
se rozhodli slibovat, určitě potěšilo, že mohli slibovat právě do Jerryho rukou. A my 
ostatní jsme zase byli rádi, když jsme mohli Jerrymu předat ocenění v podobně Březového 
lístku druhého stupně za Jerryho celoživotní přínos Klubu Pathfinder. 
 

V závěru jsme se vrátili zpět na začátek. Kdo že to je ten pathfinder? Dospěli jsme 
k tomu, že něco takového nejde měřit nebo soudit. Pathfinder je ten, kdo hledá cestu. 
Kdo je otevřený novým zážitkům. Jsme to všichni my, kdo stojíme o něco víc než jen 
sedět na židli někde doma. 

Za oddíl Penguins Jakub Fraj. 
 

Dopis sborům 
 

CÍRKEV ADVENTISTŮ 
SEDMÉHO DNE 

 

 

 
Praha, 18. září 2020 

Milé sestry a bratři starší/vedoucí sborů a kazatelé, 
na základě aktuálního mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví jsou od 
dnešního dne (18. 9. 2020) 
stanovena pravidla, která se vztahují i na bohoslužby. Jedná se o následující dva 
body: 

1. Celkový počet účastníků je omezený na 1000 venku a 500 ve 
vnitřních prostorách. 

2. V modlitebně (obecně jakékoli shromažďovací místnosti) nesmí být 
více lidí, než je počet míst k sezení, která jsou k dispozici. 

Z předchozích nařízení stále platí výjimka z povinnost nosit roušku pro osoby 
vystupující na pódiu, pokud jsou 
od ostatních vzdáleny nejméně dva metry (viz mimořádné opatření MZDR 
15757/2020-35/, bod 2, písmeno r). 
Děkujeme za to, že jste zodpovědní a rozumní. Byť se situace nevyvíjí moc 
optimisticky, věříme že Vás Hospodin 
obdařuje pokojem a také otevřenýma očima k službě potřebným. Kéž jsou naše 
modlitebny nejen místem, které 
dodržuje daná pravidla, ale i útočištěm pro každého, kdo Ho hledá. 
 

Vít Vurst, David Čančík, Jiří Komárek 
Přílohy: 

Mimořádné opatření – MZDR 20588/2020-16 



 

 

 
 

MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ 
ze dne 16. září 2020 

 

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 18. září 2020 od 18:00 hod. do odvolání tohoto mimořádného 
opatření se zákazují nebo omezují slavnosti, divadelní a filmová představení, 
sportovní a jiná shromáždění a trhy tak, že se 

1. zakazují 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 1 000 osob, koná-li se akce převážně ve venkovních prostorech, nebo 500 osob, 
koná-li se akce převážně ve vnitřních prostorech staveb; tento zákaz se nevztahuje: 

a) na schůze, zasedání a podobné akce ústavních orgánů, orgánů veřejné moci, 
soudů a jiných veřejných osob, které se konají na základě zákona, 
b) na shromáždění konaná podle zákona č. 84/1990 Sb., o právu 
shromažďovacím, ve znění pozdějších předpisů, 
c) na hromadné akce ve vnitřních prostorech stavebně členěných areálů 
(sportovní hala nebo stadion, divadlo, kongresové a konferenční prostory, 
veletržní areál apod.) 

i) s maximální možnou kapacitou vnitřního prostoru do 1000 osob s tím, že 
1. vnitřní prostor je rozdělen na organizačně oddělené sektory s 
maximální možnou kapacitou 500 osob, kdy každý sektor má svůj vstup z 
venkovních prostor nebo jsou vstupy do jednotlivých sektorů a výstupy z 
nich časově regulovány tak, aby nedocházelo k nežádoucímu shlukování 
osob, 
2. musí být dodržena vzdálenost 2 m mezi účastníky a účinkujícími 
osobami (např. herci, zpěváci, přednášející, sportovci), případně musí být 
účinkující osoby od účastníků odděleny nepropustnou zábranou bránící 
šíření kapének (např. plexisklo), a 
3. odstup mezi osobami v sousedních sektorech musí být alespoň 2 metry, 

ii) s maximální možnou kapacitou vnitřního prostoru nad 1000 osob s tím, že 
1. vnitřní prostor je rozdělen na organizačně oddělené sektory s maximální 
možnou kapacitou 500 osob, kdy každý sektor má svůj vstup z venkovních 
prostor nebo jsou vstupy do jednotlivých sektorů a výstupy z nich časově 
regulovány tak, aby nedocházelo k nežádoucímu shlukování osob, 



2. kapacita prostoru, ve kterém se akce koná, může být využita do výše 1000 
osob a dále může být zbývající kapacita tohoto prostoru využita maximálně 
z 50 % s tím, že jsou účastníci rozmístěni, pokud možno rovnoměrně v 
každém sektoru tak, aby byl zajištěn jejich rozestup, a to například tím, 
účastníci akce sedí jen v každé druhé řadě sedadel, 
3. musí být dodržena vzdálenost 2 m mezi účastníky a účinkujícími osobami 
(např. herci, zpěváci, sportovci, přednášející), případně musí být účinkující 
osoby od účastníků odděleny nepropustnou zábranou bránící šíření 
kapének (např. plexisklo), a 
4. odstup mezi osobami v sousedních sektorech musí být alespoň 2 metry, 

d) na hromadné akce ve venkovních prostorech stavebně členěných areálů 
(sportovní hala nebo stadion, divadlo, kongresové a konferenční prostory, 
veletržní areál apod.) s maximální možnou kapacitou nad 1000 osob s tím, že 

i) prostor je rozdělen na organizačně oddělené sektory s maximální možnou 
kapacitou 1000 osob, kdy každý sektor má svůj vstup z venkovních prostor 
nebo jsou vstupy do jednotlivých sektorů a výstupy z nich časově regulovány 
tak, aby nedocházelo k nežádoucímu shlukování osob, 
ii) kapacita prostoru, ve kterém se akce koná, může být využita do výše 1000 
osob a dále může být zbývající kapacita tohoto prostoru využita maximálně z 
50 % s tím, že jsou účastníci rozmístěni, pokud možno rovnoměrně v každém 
sektoru tak, aby byl zajištěn jejich rozestup, a to například tím, účastníci akce 
sedí jen v každé druhé řadě sedadel, 
iii) sektor vymezený pro stání lze zaplnit nejvýše z 50 % jeho maximální 
kapacity, 
iv) musí být dodržena vzdálenost 2 m mezi účastníky a účinkujícími osobami 
(např. herci, zpěváci, sportovci, přednášející), případně musí být účinkující 
osoby od účastníků odděleny nepropustnou zábranou bránící šíření kapének 
(např. plexisklo), a 
v) odstup mezi osobami v sousedních sektorech musí být alespoň 2 metry, 

2. zakazují hromadné akce podle bodu 1, s výjimkou výstav, trhů, veletrhů a jim 
podobných akcí, s účastí přesahující ve stejný čas 10 osob, koná-li se akce převážně 
ve vnitřních prostorech staveb, pokud každý účastník akce nemá určeno místo k 
sezení; v případě hromadné akce podle předchozí věty, na kterou je zpoplatněn 
vstup, nelze vstup prodat jinak než na konkrétní místo k sezení; organizátor 
hromadné akce je povinen písemně evidovat celkový aktuální počet míst k sezení 
pro účastníky akce. 

II. 
S účinností ode dne 18. září 2020 od 18:00 hod. se ruší mimořádné opatření 
Ministerstva zdravotnictví ze dne 31. srpna 2020, č. j. MZDR 20588/2020-
15/MIN/KAN. 

III. 
Toto mimořádné opatření nabývá platnosti dnem jeho vydání. 



 

 

 



 

Na pravidelných setkáních každou středu  

budeme otevírat knihu LEVITICUS  

a přemýšlet o jejím poselství.  

Poprvé se sejdeme 23. září 2020 v 17 hod. 
v učebně Smíchovského sboru, Praha 5, Peroutkova 57. 

Informace o konání aktuální studijní schůzky zjistíte  

na telefonním čísle 724 130 602. 

 



 



 

       Turistický Oddíl Malvazinky TOM 
 

Výlet TOMu 20. 9. 2020 
„Na Okoř“ 

 

 

Sraz: v 9:00 hod Praha, Masarykovo vlakové nádraží 
Odjezd: Os 9812 – 9:30 hod. do stanice Zákolany 

 

 

Trasa: 
Z vlakové stanice > viadukt > Zákolany (pomník bývalého neslavně proslulého  

prezidenta Ant. Zápotockého – rodiště) > Budeč – slovanské hradiště > 
     Včelí boží muka sv. Václava > pod Budčí > Kováry – vlak. stanice > skály u Kovárů >  

údolí Zákolanského potoka > viadukt u Nového mlýna > chatová osada Višňová > 
lípa u Michova mlýna, stáje bývalého mlýna > zřícenina hradu OKOŘ >  

dále po modré TZ – kolem Zákolanského potoka > Noutonice – vlak. stanice. 
 

     Zpět:  
Vlak: Noutonice 17:33 hod. – Praha hl. nádraží 18:59 hod. 

      Bus: Lichoceves, Noutonice 15:46 hod. Praha Dejvická 16:23 hod. 
Lichoceves: 16:42 hod. – Praha Dejvická 17:23 hod. 

 
 

prosíme,  
dodržujte nařízení vlády  

pro bezpečí své  
i vašeho okolí 

 
 

 
 
 
 

Délka trasy cca 8,8 km 

 
 
 

 
 
 

Na procházku se těší 
Radek Zelenka 

 
 

Design ® Jaroslav Bartoš 



Kreslené příběhy Starého zákona 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

Pokračování příště 
 

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

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

http://www.casdsmichov.cz/

