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 ročník 20/číslo 1030 
 

PROGRAM SOBOTNÍ BOHOSLUŽBY  
 

  Dopoledne . 

9,3o hodin 

Studium sobotní školy a dětské sobotní školy on-line 
téma úkolu: „Biblický pohled na svět“ 

Sobotní škola – třídy 1. a 2.  

• https://meet.google.com/coc-bxdi-vmh  vede Marek Trněný 

• https://meet.google.com/eqg-jjmi-xvv   vede Jan Kubík 
Dětská sobotní školka – třída A & B 

• https://meet.google.com/kfc-xwrv-zhe 
Mimi školka  

• https://meet.google.com/iew-mbfw-kjm 

1o:45 hodin 

Bohoslužbu vede Marek Balcar 

• Úvod  
• Společná píseň č. 235 „Svou záchranu v Ježíši mám“  
• Modlitba – Marek Balcar  
• Oznámení  
• Dětský příběh – Soňa Sílová  
• Sbírka pro sbor  
• Píseň „Otcovské požehnání“ - Smíchovský pěvecký sbor  

• Čtení textu Bible – Římanům 8,31-39 – Marek Balcar 
• Tichá modlitba   
• Kázání – Soňa Sílová 

Téma: „Kousek nebe a kousek pekla – Lk 9,28-43“ 

• Chvíle ke ztišení – píseň „Pastýři můj“ - Vladěna Nohejlová 
• Závěrečná modlitba – Soňa Sílová 
• Společná píseň č. 328 „Ó pojďte, chci vám říci“  
• Rozloučení – Marek Balcar 
• Společná píseň č. 284 „Kéž nás vede“ 
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Oznámení 
 

 

-Studium Sobotní školy a Bohoslužby od soboty, 17. 10., budou  

z usnesení vlády České republiky 
ze dne 8. října 2020 č. 996 o přijetí krizového opatření 

přenášeny on-line od 930 hod SŠ a 1045 hod bohoslužba 

prostřednictvím www.bohosluzbyonline.cz 
SBOR BUDE PRO VEŘEJNOST UZAVŘEN DO ODVOLÁNÍ! 

 

- Přejeme požehnanou sobotu všem, kteří navštívili náš sbor. 
 

- Dnes, 24. 10., kázáním z Písma bude sloužit sestra Soňa Sílová. 
 

- Příští sobotu, 31. 10., z Božího slova budou sloužit bratr Václav Vondrášek. 
 

-V termínu 7. - 14. 11. proběhne Modlitební týden 2020 
(více informací o formě, skupinkách apod. budou včas oznámeny). 

 

- 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 říjnu mysleme na svých 
modlitbách na oddělení našeho sboru: Smíchovský sbor – volby. 

 

- 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. 

 

 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 
 
Účel: sbírka pro sbor 
Bankovní účet: 5053339/0800 
Variabilní symbol: 777 
Částka: dle vašeho uvážení 
Měna: CZK 
Děkujeme za váš dar. 
 
 
 

V období 25. – 31. 10. 2020 oslaví narozeniny: 
 

Boušková Anna (25.10.); Pícha Ladislav (25.10.); Buha Nadiya (27.10.); 
Bezděkovská Barbora (27.10.); Bouška Luděk (28.10.);  

Marušák Petr (29.10.); Pokorná Zdeňka (29.10.); Tesař Jan (29.10.) 
 

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

 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 



 

VZKAZY, PODĚKOVÁNÍ, NABÍDKA… 
 

KAZATELSKÁ EPIŠTOLA SMÍCHOVSKÝM – 17. kapitola 

OHLÉDNUTÍ ZA MODLITEBNÍM VEČEREM… 

Společně prožíváme všichni tuto z mnoha důvodů zvláštní mimořádnou dobu a mnozí si 
klademe mnoho těžkých otázek, na které není lehké hledat odpovědi. Všechny nás tato 
doba nějak ovlivňuje, formuje i deformuje, však sami nejlépe víte. Mnoho lidí se ptá, 
proč Pán Bůh covid 19.dopouští? Víme, že Pán Bůh má nade vším vždy poslední slovo – 
a tečka. A pak také známe verš Písma z Řím 5,12.: „Skrze jednoho člověka totiž vešel do 
světa hřích a skrze hřích smrt; a tak smrt zasáhla všechny, protože všichni zhřešili.“ Tato 
„smrt“ která nás všechny zasáhla má mnoho podob – katastrofy, nemoci, stárnutí, 
nakonec i naše pandemie. A mnohým uniká jedna podstatná věc, že totiž „hřích“ přišel 
do světa právě proto, že Satan nastražil na člověka léčku – a my jsme se chytili. A hned 
další Satanovo léčkou je, že postavil Pána Boha do světla, že vlastně „On za to může“ – a 
jak je možné že to dopustil… Kolik nefér výčitek směrem k laskavému Bohu je od 
mnohých lidí dennodenně slyšet… A Satan si mne ruce, jak nás zase – jako už tolikrát 
v našich životech – doběhl…  

Když potkáváme druhé křesťany – a byť to není ideální, jde to docela dobře přes online 
sítě – mnohdy od nich slyšíme něco, co nás nově inspiruje, povzbudí, nasměruje. Věřím, 
že ten, kdo měl tu přednost být s námi ve čtvrtek večer na našem modlitebním setkání 
mi to potvrdí. Když jsme měli středeční modlitební setkání s bethanskými (zatímco milá 
kolegyně Soňa byla na JSME SPOLU), tak se mi v hlavě zasekla část modlitby bratra Vítka, 
nad kterou jsem přemýšlel celý následující den. S jeho laskavým svolením bych tu část 
připomněl – je už delší dobu s manželkou v nelehké osobní i zdravotní situaci v 
prakticky  permanentní karanténě, tak se modlil za různé věci, i za jejich zdraví a nakonec 
končil tím že vyznával: „Pane Bože Tvoje vůle je jaká je a my se jí podřídíme.“  

Spolu s milým bratrem Vítkem vyznávám, že byť v dnešní době mnohému nerozumím, 
přijímám věci tak jak jsou. Někdy to přijetí „reality“ bývá to nejtěžší v našem životě (v 
mnoha barvách života každého z nás) – ale když to Pán na nás dopustil, nepochybuji o 
tom, že nám dá sílu to vše společně zvládnout. Tak si buďme jako rodina sboru Smíchov 
navzájem posilou a společně se držme Pána…  

   S modlitbou za Vás všechny Váš kazatel Vašek Vondrášek 
 

 ČTVRTEČNÍ MODLITEBNÍ ON – LINE SETKÁNÍ 

Rád bych Vám nabídnul návod, jak se připojit na on – line modlitební schůzku 
našeho sboru ve čtvrtky od 21 hod. Zde je tedy postup při přihlášení se k aplikaci 
https://meet.google.com/hpt-wfjz-cib 

Je třeba mít vytvořený svůj účet na Google. To je podmínka přihlášení. Po kliknutí 
na odkaz v mailu, se vám zobrazí případný požadavek na vytvoření účtu. Program 
vás vede, jak jej vytvořit. Pro jistotu přikládám návod na vytvoření účtu u Google. 
https://meet.google.com/hpt-wfjz-cib 

https://meet.google.com/hpt-wfjz-cib
https://meet.google.com/hpt-wfjz-cib


Potom je třeba si stáhnout tuto aplikaci, tedy meet google.  
Bude-li po vás chtít heslo nebo kód, tak prosím vložit znaky na konci odkazu, tedy: 
htp-wfjz-cib 

Po přihlášení k aplikaci uvidíte sebe na display svého telefonu nebo monitoru 
počítače, stisknete tlačítko pro připojení a čekáte až vás osoba na druhé straně 
přijme.  Při zmačknutém tlačítku mikrofon nebo kamera (je přeškrtnuté), vás na 
druhé straně neslyší nebo nevidí.  

Bude-li problém, volejte br. Petra Bezděkovského ze sboru Praha Smíchov na 777 
794 331. 

               Těším se na naše druhé modlitební setkání, srdečně Vašek Vondrášek  

Mimiškolka v době koronavirové 

Tento měsíc vede mimiškolku Richard 
Klíma a je velmi kreativní. První sobotu 
v říjnu jsme s dětmi pomáhali dostat se 
Mojžíšovi a jeho přátelům z egyptského 
zajetí. Cesta vedla přes Rudé moře 
vytvořené ze špaget. Tu minulou děti 
postavily z lega a kostek hradby, 
abychom je mohli všichni za hlasitého 
zpěvu, stejně jako Jozue, zase zbořit. To 
si samozřejmě děti užily nejvíce. Už teď 
jsme zvědaví, co si na nás Ríša připraví 
příště.  

Děkujeme všem i za aktivní účast, minule se připojilo 6 rodin.  

 

Za KD1 + mimiškolku  Samuel Dolejš  

 

Těm, kterým bude sobotní škola chybět… 

… musím sdělit, že máme jednu jistotu a jednu nejistotu. Jistota je, že příští sobotu 
nemůžeme mít bohoslužbu v naší modlitebně a tím pádem také ani sobotní školu. A 
nejistota spočívá v tom, že nevíme, jak dlouho tento stav bude trvat. 



Pro ty, kteří se s tím nechtějí jen tak smířit, máme jisté řešení: Od soboty 17. října 
2020 jsme spustili SOBOTNÍ ŠKOLU SMÍCHOVSKÝCH ON-LINE: pomocí chytrých 
telefonů, tabletů, notebooků nebo jakýchkoliv jiných počítačů vytvořím přes 
internet tzv. „konference“, do kterých se mohou přihlásit všichni, kteří budou moci 
a chtít. Informace včetně návodu zveřejníme na webu našeho sboru a také rozešleme 
e-mailem.  

Pomocí techniky se budeme moci sdílet nad Božím slovem. 

Těším se na tato setkání 
Za oddělení sobotní školy našeho sboru 

Jan Kubík, e-mail: jan.kubik@seznam.cz, tel.: 605 210 377 
 

P Ř Í B Ě H   P R O   D Ě T I 
 

CELÝ ŽIVOT SE UČÍME 
 

Milé děti, víte, kdo je největším darem pro každou paní učitelku a každého pana 
učitele? Zvídaví žáci a studenti. A pro zvídavé žáky a studenty jsou velkým darem 
učitelé, kteří vedou svěřené děti i mladé lidi k umění ptát se, klást otázky – právě ty 
neobvyklé a dětské. „Proč?“ „Co je to …?“ „Kdo je to …?“ „Nešlo by to jinak, třeba …?“ 
K těm nejkrásnějším otázkám v mém životě patří dotaz mého (tehdy čtyřletého) syna. 
Nacházeli jsme se v katolickém kostele. Byli jsme tam sami. Náš rozhovor zahájil otázkou 
a zeptal se po každé po mých odpovědích stejnou otázkou – čtyřikrát: „Tati, kde je ten 
Bůh?“ „Tati, kde je ten Bůh?“ „Kde je ten Bůh?“ „Tati, ale kde je ten Bůh?“ 

Děti naše úžasné, kdo položil otázku a nepřestal, dokud nedostal odpověď? Vy to víte, 
jen si nemůžete vzpomenout. ☺ Malý princ, ten nikdy nezapomínal na otázku, když ji 
jednou dal, nikdy v životě nevzdal otázku, kterou jednou dal.1 A když Malý princ hledal 
dvojí – nějakou práci a poučení –, tak se pořád ptal. Mimo jiné také krále zabývajícího se 
jen sebou samým, který Malému princi jen rozkazoval. Třeba: „Nařizuji ti, aby ses mě 
ptal!“2 Tento král sedící na trůnu, žijící na planetě sám (možná) jen se starou krysou, byl 
sice dobrý(?), ale zvláštní. Totiž ač byl dospělý, nevěděl, že otázky vyslovené z osobní 
potřeby či z osobního jedinečného popudu nelze vynucovat! 

Když se ptali jednoho chytrého pána, Isidora Rabiho, na jeho úspěchy,3 odpověděl, že za 
vše vděčí své matce. Uvedl: „Přišli jsme domů ze školy a všechny matky se dětí ptaly, co 
se ve škole naučily. Moje matka ale chtěla vědět, jaké otázky jsem toho dne ve škole 
položil.“4 Důraz na dovednost pokládat otázky nalézáme v biblických příbězích, v 
biblickém myšlení.5 Ve Vašem světě,6 děti naše úžasné, je hrdinou bojovník. Přebíráte to 
z pohádek a filmů. Uveďme si příklady: rytíři, Honza s mečem v ruce přemáhající draka, 
„Zlobilka“, „Zloba“, „Alenka“ z říše divů, „Spajdrmen“, „Betmen“. Četli jste Letopisy 

 
1 ANTOINE DE SAINT-EXUPÉRY. Malý princ. Praha: Albatros, 2002, přel. Z. Stavinohová, s. 42 a 48.  
2 ANTOINE DE SAINT-EXUPÉRY. Malý princ, s. 41. 
3 Roku 1944 obdržel Nobelovu cenu za fyziku. 
4 BONDER, N. Jidiše kop: tvůrčí řešení problémů v židovské tradici, vzdělání a humoru. Praha: Knižní klub, 
2008, s. 37. 
5 Hebrejské myšlení (jazyk Starého zákona). 
6 Dědictví řecko-římské civilizace. 

mailto:jan.kubik@seznam.cz


Narnie či Pána prstenů? Co mají tyto příběhy společného? Hrdinou je BOJOVNÍK, 
hrdinkou je BOJOVNICE.  

Ale pro nás z kostelů je naším vzorem a hrdinou v myšlení, jednání a tázání nikoli 
bojovník, nýbrž UČITEL. Vždyť „hrdinou“ v křesťanství je kdo? UČITEL JEŽÍŠ Z NAZARETA. 
Hrdinou v judaismu je taktéž učitel. A hrdinou/hrdinkou ve vašem životě je kdo, děti? Na 
prvním místě OBĚTAVÁ MAMINKA A STARAJÍCÍ SE TATÍNEK!  

Jakou zvídavou otázku jsi dnes položil – položila mamince, tatínkovi, nebo paní učitelce, 
panu učiteli? Vážíme si svých učitelů, učitelek? Tato doba ukazuje, jak důležitou a 
nenahraditelnou roli v našem životě sehrávají učitelé.  

Děti, vydržte to u monitorů, ono to teče a zasednete za školní lavice. Budeme si toho 
vážit. Také my učitelé ty dny s prazvláštními pocity a s neobvyklou touhou vyhlížíme. 

24.10.2020 
Josef Dvořák 

 

CO  JE  NOVÉHO  NA  SÍTI 
 

Modlitební týden 2020 
 

Každoročně je podzim v naší církvi časem, kdy společně na 
celém světe prožíváme čas modliteb a duchovního rozjímání. 
Letošní modlitební týden, proběhne v termínu od 7. do 14. 
listopadu. 
„Ukázala se Boží milost, která přináší spásu všem lidem a 
vychovává nás k tomu, abychom se zřekli bezbožnosti a světských vášní, žili 
rozumně, spravedlivě a zbožně v tomto věku a očekávali blažené splnění naděje a 
příchod slávy velikého Boha a našeho Spasitele Ježíše Krista.“ (Tt 2,11–13) 

Věrnost v křesťanském životním stylu – to je název přednášek týdne modliteb. 
Během tohoto týdne se budeme zabývat několika důležitými tématy. Začneme Biblí, 
která tvoří základ životního stylu křesťana. Podíváme se na to, jak hodnoty Božího 
království formují život křesťana. Budeme se také zabývat vztahem křesťanského 
životního stylu a sdělovacích prostředků. Dalším tématem je životní styl křesťana a 
sexualita. Tento mimořádný týden zakončíme článkem: „Život v době konce: 
křesťanův životní styl a události posledních dnů“. 

V přednáškách se nezapomíná ani na naše děti. V druhé polovině materiálu najdete 
příběhy, které připravilo oddělení dětí naší církve. 

Přednášky jsou ke stažení zde. 

V sobotu 14. listopadu se bude také konat sbírka pro celosvětové misijní projekty 
Generální konference. 

Přejeme Vám všem Boží požehnání, radost při studiu Božího slova i ze vzájemného 
společenství, které můžete prožít při modlitebních setkáních. 

Peter Čík, Mikuláš Pavlík, Marek Škrla  

https://www.casd.cz/modlitebni-tyden-2020/
http://www.adventorion.cz/ke-stazeni/modlitebni-prednasky-2020


Dopis sborům 
 

CÍRKEV ADVENTISTŮ 
SEDMÉHO DNE 

 

 

 
Praha, 23. října 2020 

Milé sestry, milí bratři, členové sborů v Českém sdružení, 
od 22. října až do 3. listopadu platí nová opatření vlády ČR (viz níže), ze kterých 
vyplývá pro život církve následující:  

• Zákaz volného pohybu a omezení pobytu na veřejně přístupných místech 
nejvýše v počtu 2 osob prakticky ruší všechny Bohoslužby a další sborové 
aktivity.  

- Bohoslužby s fyzickou účastí jsou možné pouze po rodinách (není však 
možné se scházet v jedné domácnosti více rodin)  

- Výbory sboru je možné dělat pouze s využitím online prostředků  
• Výjimku mají svatby a pohřby, kde může být maximálně 10 osob. 
• Výjimku má také „individuální duchovní péče a služby“ (např. individuální 

rozhovor či modlitba s jedním člověkem ať ve sboru či v domácnosti). 
Individuální duchovní péče není vázána jen na kazatele jako zaměstnance 
církve, ale mohou ji poskytovat i další lidé (starší/vedoucí sboru, diakoni 
apod.). 

• Lze pomáhat v rámci dobrovolnictví a sousedské výpomoci druhým  

Ačkoliv nám tato situace přináší mnoha omezení, dává nám také množství možností 
a příležitostí, jak nadále můžeme fungovat.  

Využijme tuto situaci k aktivnímu duchovnímu životu v rámci jednotlivých 
domácností. Využívejme možnost individuální duchovní péče – vaši kazatelé i my 
jsme vám k dispozici. Buďme těmi, kteří budou aktivní v „sousedské výpomoci“ k 
zajištění základních potřeb především pro osamělé a potřebné. Využívejme online 
prostor pro vzájemné setkávání se a také pro standardní aktivity sboru – modlitební 
skupiny, studium Bible, výbory sborů, Pathfinder, dětská sobotní školka, sobotní 
škola, kázání. Berme tento čas jako příležitost i pro osobní duchovní ztišení.  

I v našich sborech jsou lidé, kteří onemocněli nemocí covid-19. Někteří mají těžký 
průběh nemoci a jsou i hospitalizováni. Děkujeme za vaše modlitby nejen za takto 
nemocné, ale i za ostatní, kteří prožívají jakékoliv těžkosti. Děkujeme za vaše 
modlitby i za ty, kteří jsou již celou situací unavení, nebo frustrovaní, a přesto musí 
dělat vše proto, aby fungovali nejen ve svém zaměstnání, ale i ve svých rodinách.  

Jako svobodní lidé máme na věci různé názory a pohledy. Přesto prosíme a 
vyzýváme vás k tomu, abyste dodržovali preventivní opatření. Buďme zodpovědní 
a rozumní. Buďme pokorní před Bohem i před lidmi. Nenechejme se svést k 
„planým“ diskuzím, které nevedou k Bohu, ale od Boha.  



Apoštol Pavel v situaci, kdy je ve vězení, kdy neví, co bude dál, napsal tento text:  

„Radujte se a důvěřujte Pánu, radujte se zas a znovu, Ke všem buďte shovívaví a 
laskaví! Myslete na brzký Kristův návrat! Ničím se příliš netrapte, všechno svěřte v 
modlitbě Bohu: své prosby i díky za jejich vyslyšení. Uvidíte, že vás Bůh naplní 
klidem, jaký si nedokážete ani představit. Stačí jen důvěřovat Ježíši Kristu.“ (SNC Fp. 
4, 4-7)  

S přáním Boží přítomnosti ve vaší každodenní realitě 

Vít Vurst, David Čančík, Jiří Komárek 
 

 

 
 

USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY 
ze dne 21. října 2020 č. 1078  
o přijetí krizového opatření 

 

V návaznosti na usnesení vlády č. 957 ze dne 30. září 2020, kterým vláda v souladu 
s čl. 5 a 6 ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, 
vyhlásila pro území České republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s 
prokázáním výskytu koronaviru /označovaný jako SARS CoV-2/ na území České 
republiky nouzový stav a ve smyslu § 5 písm. a) až e) a § 6 zákona č. 240/2000 Sb., 
o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění 
pozdějších předpisů, pro řešení vzniklé krizové situace, rozhodla o přijetí 
krizových opatření, tímto ve smyslu ustanovení § 5 písm. b) až e) a § 6 odst. 1 písm. 
b) krizového zákona.  
 

Vláda s účinností ode dne 22. října 2020 od 06:00 hod. do dne 3. listopadu 2020 
do 23:59 hod.  
 

I. zakazuje volný pohyb osob na území celé České republiky s výjimkou: 

1. cest do zaměstnání a k výkonu podnikatelské nebo jiné obdobné činnosti a k 
výkonu povinnosti veřejného funkcionáře nebo ústavního činitele,  

2. nezbytných cest za rodinou nebo osobami blízkými,  
3. cest nezbytně nutných k obstarávání základních životních potřeb (např. 

nákup potravin, léků a zdravotnických prostředků, hygienického zboží, 
kosmetiky a jiného drogistického zboží, krmiv a dalších potřeb pro zvířata), 
včetně potřeb osob příbuzných a blízkých, zajištění péče o děti, zajištění péče 
o zvířata, využívání nezbytných finančních a poštovních služeb, doplnění 
pohonných hmot, odkládání odpadu,  

4. cest nezbytně nutných k zajištění potřeb a služeb podle bodu I/3 tohoto 
usnesení pro jinou osobu (např. dobrovolnictví, sousedská výpomoc),  

5. cest do zdravotnických zařízení a zařízení sociálních služeb, včetně zajištění 
nezbytného doprovodu příbuzných a osob blízkých, a zařízení veterinární 
péče,  



6. cest za účelem vyřízení neodkladných úředních záležitostí, včetně zajištění 
nezbytného doprovodu příbuzných a osob blízkých,  

7. výkonu povolání nebo činností sloužících k zajištění  

a. bezpečnosti, vnitřního pořádku a řešení krizové situace,  
b. ochrany zdraví, poskytování zdravotní nebo sociální péče, včetně 

dobrovolnické činnosti,  
c. individuální duchovní péče a služby,  
d. veřejné hromadné dopravy a další infrastruktury,  
e. služeb pro obyvatele, včetně zásobování a rozvážkové služby,  
f. veterinární péče,  

8. cest za účelem pobytu v přírodě nebo parcích a pobytu tam a cest do vlastních 
rekreačních objektů a pobytu v nich,  

9. cest za účelem vycestování z České republiky,  
10. účasti na svatbě a pohřbu, v počtu ne vyšším než 10 osob, a návštěvy hřbitova,  
11. cest zpět do místa svého bydliště;  
 
II. nařizuje  
1. omezit pohyb na veřejně přístupných místech na dobu nezbytně nutnou a 

pobývat v místě svého bydliště s výjimkou případů uvedených v bodu I tohoto 
usnesení,  

2. omezit kontakty s jinými osobami na nezbytně nutnou míru,  
3. pobývat na veřejně přístupných místech nejvýše v počtu 2 osob, s výjimkou  

− členů domácnosti,  

− zaměstnanců vykonávajících práci pro stejného zaměstnavatele,  

− osob společně vykonávajících podnikatelskou nebo jinou obdobnou 
činnost,  

− osob, které společně konají činnost, ke které jsou povinny podle 
zákona, a je tuto činnost nezbytné konat ve vyšším počtu osob,  

− dětí, žáků a studentů při poskytování vzdělávání ve školách či 
školských zařízeních,  

a zachovávat při kontaktu s ostatními osobami odstup nejméně 2 metry, pokud to 
je možné;  
 

III. omezuje právo pokojně se shromažďovat podle zákona č. 84/1990 Sb., o 
právu shromažďovacím, ve znění pozdějších předpisů, tak, že shromáždění 
se může účastnit celkem nejvýše 100 účastníků, a to ve skupinách po nejvýše 
20 účastnících a při zachování rozestupů mezi skupinami účastníků alespoň 
2 metry, přičemž každý účastník je povinen mít ochranný prostředek 
dýchacích cest (nos, ústa), který brání šíření kapének;  

IV. doporučuje  
1. zaměstnavatelům  

a. využívat nejvyšší možnou měrou práci na dálku, pokud ji 
zaměstnanci mohou vykonávat v místě bydliště,  

b. podporovat dovolené a placené volno pro zaměstnance a obdobné 
nástroje uvedené v kolektivní smlouvě,  



c. omezit výkon prací, které nejsou významné pro zachování činnosti 
zaměstnavatele,  

2. zachovávat při kontaktu s ostatními osobami ve veřejných prostorách odstup 
nejméně 2 metry (např. při nákupu),  

3. využívat z hygienických důvodů přednostně bezhotovostní platební styk,  
4. osobám zajišťujícím služby podle bodu I/7 tohoto usnesení omezit přímý 

kontakt se zákazníky;  

V. určuje Ministerstvo zdravotnictví, aby stanovilo závazné hygienicko-
epidemiologické podmínky pro hromadné akce, jinak zakázané podle tohoto 
krizového opatření, při jejichž dodržení je dovoleno je z důvodů zřetele 
hodných v důležitém státním zájmu konat;  

VI. zrušuje usnesení vlády ze dne 12. října 2020 č. 1021, vyhlášené pod č. 
407/2020 Sb.  

Provedou:  
členové vlády,  
vedoucí ostatních ústředních správních úřadů  
Na vědomí:  
hejtmani,  
primátor hlavního města Prahy,  
primátoři, starostové  

Ing. Andrej Babiš, v. r.  
předseda vlády 

 

 



 



Kreslené příběhy Starého zákona 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

Pokračování příště 
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