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INFORMACE O ČINNOSTI ODDĚLENÍ 
 

ZPRÁVA KAZATELŮ ZA ROK 2020 
 

„…Ježíš nedbal na ta slova a řekl…: ‚Neboj se, jen věř!‘” Mk 5,36 
 

Milí Smíchovští, sestry, bratři, přátelé, 
 

to, čím náš sbor – stejně jako celá společnost – v loňském roce prošel, to by nevymyslel 
snad nikdo ani s tou nejbujnější fantazií. A kdyby ano, tak bychom mu určitě nevěřili. Už 
přes rok – až na krátké výjimky – uzavřený sbor, omezená možnost kontaktu, obavy z 
nemoci, a především modlitby za ty, kteří byli nemocní, to vše je novou a náročnou 
zkušeností. 
 

Když se loňského března poprvé omezil svět, ve kterém jsme byli zvyklí fungovat, tak i když 
jsme se mysleli, že se jedná o záležitost maximálně několika málo týdnů, přiznávám se, že 
mě (a myslím, že i Václava) na chvíli zachvátila panika. Co budeme dělat? Jak jako kazatelé 
budeme pokračovat ve své práci založené na setkávání se s lidmi, na komunikaci většinou 
z očí do očí? Jak budeme kázat? Co budeme vůbec moci udělat pro sborové společenství? 
 

Rychle ale přišla odpověď. Díky ochotě a schopnostem mnohých už dlouho fungující 
přenosy kázání ze Smíchova se staly odrazovým můstkem k Václavovu nápadu (jistě shůry!) 
poskytnout prostor alespoň pro virtuální setkávání. Jako dnes vidím, jak sedíme v kanceláři 
bratra předsedy Vítka Vursta a hlavou nám víří občas i dost šílené nápady, z nichž se 
pomalu vylupoval formát online setkávání, rozhovorů, modliteb…, jak jen ho 
pojmenujeme? Chceme být přece spolu, tak mě napadá „Jsme spolu” (jistě shůry!) a třetí 
den už točíme ve spolupráci se skvělými a ochotnými techniky. Začátek byl úsměvný, ale 
to bylo vlastně dobře, alespoň na chvilku odreagování se od obav a starostí… Jsem zkrátka 
nesmírně vděčná za skvělou spolupráci s Václavem, vedením církve, techniky, všemi 
zajímavými hosty a také za později zavedené středeční „Jsme spolu nad Biblí”, za ochotu 
milých kolegů a milé kolegyně se na tom podílet. 
Postupně se poněkud vyčerpal původní náboj a jak jsme mnozí i v našich zaměstnáních 
přešli za obrazovky počítačů, tak rostla únava z online prostoru. Snažili jsme se reagovat 
na hlasy od vás i od dalších diváků a snad se nám alespoň trochu podařilo naplnit některé 
potřeby, které jindy naplňují sobotní bohoslužby a setkávání se. 
Vstoupili jsme tak s mnoha dalšími sbory, církvemi a dalšími do internetového prostoru. A 
i když se v něm nakonec udělalo dost těsno, tak věřím, že vysílání z našeho sboru mohlo, a 
ještě bude moci oslovit ty, kteří cíleně nebo i náhodou narazí na některý z pořadů. Kéž by 
to Bůh dal. 
 

Díky Bohu byly i radostné události: křest bratra Antonína Hloucala, další tři členové byli 
přijati z jiných sborů, a hlavně se narodily děti – v současné době obzvlášť jako symbol 
života a naděje: Sofinka Balcarová, Michael Krofta a Emilie Srchová. Můžeme se alespoň 
těšit na vítání a požehnání až se budeme moci zase sejít na sobotní bohoslužbu. 
 

Za dodržování různě se obměňujících opatření stále pokračovala práce s těmi, kdo se 
zajímají o poselství Bible, s mládeží a dětmi, duchovní i praktická podpora seniorů. Všem 



vám, kteří jste byli účastni těchto pro sbor tak důležitých aktivit, srdečně děkujeme a 
vyprošujeme Boží požehnání. 
 

Co ale bylo na celé situaci nejhorší, byla rozloučení s milými z našeho středu. 
Bratr Petr Poldauf po dlouhé a pro něj, pro manželku Ivu i pro celou rodinu obrovsky těžké 
nemoci odešel těsně před karanténními opatřeními, a tak můžeme být jedině vděčni, že v 
jeho případě byly ještě možné návštěvy jak doma, v hospicu, tak i v nemocnici a také 
rozloučení s ním mohlo proběhnout v normální podobě. 
Zato u sestry Jiřinky Maškové už tyto možnosti byly silně omezené a ta nemožnost být s ní 
– až na poslední dny sestřina života – byly pro rodinu i celé sborové společenství i mě 
osobně velmi těžké.  
 

Stejně tak to bylo později u sestry Boženy Pavlíkové, nicméně jestli se to tak dá říci, všechna 
smuteční rozloučení byla přese všechno krásná, plná vděčnosti a naděje. 
Přímo v důsledku onemocnění covid-19 zemřel bratr Karel Červenka, který sice oficiálně 
nebyl členem našeho sboru, ale pravidelně navštěvoval smíchovské bohoslužby a byl tak 
součástí naší sborové rodiny. Díky tomu také bratrova manželka požádala o možnost 
rozloučení v našem sboru, které proběhlo v úzkém rodinném kruhu. 
 

Drazí a milí, sice nevíme, co přinese budoucnost, a i když leccos vypadá nevesele či dokonce 
tragicky, přesto nám Ježíš říká, stejně jako Jairovi: „Neboj se, jen věř!” Věřme! Amen. 
Soňa Sílová, vaše kazatelka 

Soňa Sílová, vaše kazatelka 
 

PŘEHLED ČLENŮ SBORU 
 

POHYBY POČTU ČLENŮ NAŠEHO SBORU ZA ROK 2019 
 

Počet členů sboru na začátku roku: 267 
Počet členů sboru na konci roku: 266 
 

Pokřtění členové: 
Antonín Hloucal 
 

Přijatí členové z jiného sboru:  
Libuše Malá, Soňa Sílová, Samuel Královič 
 

Členové převedení do jiných sborů:  
Eva Ferčíková 
 

Členství v církvi na vlastní žádost ukončili:  

Iveta Kocourková 
 

Narozené děti: 
Michael Krofta, Sofie Balcarová, Emilie Srchová 
 

Zesnulí členové:  
Petr Poldauf, Jiřina Mašková, Božena Pavlíková 
 

sestavila Anna Boušková, tajemnice sboru 



HOSPODAŘENÍ SBORU  
 

Za období 1.1. – 31.12.2020 
  

CELKEM 2020 Příjmy Výdaje 

 
793 927    752 903    

   

Účel Příjmy Výdaje 

Desátky 2 457 766    2 457 766    

Misijní dary 61 981    61 981    

Dary 13 soboty 7 425    7 425    

Dary modlitební týden 2 500    2 500    

ADRA provoz 14 260    14 260    

ADRA projekty 8 080    8 080    

HopeTV 4 350    4 350    

CELKEM 2 556 362    2 556 362    

Pro potřeby sboru  

Účel Příjmy Výdaje 

Dary pro potřeby sboru 
515 901 Kč 

166 000 Kč (vrácení nájemného 
ČS) 

76 674 Kč 
24 000 Kč (DPP) 

BanglaKids – adopce na dálku 
17 325 Kč 

stav ke konci 2020 - 6 730 Kč 
3 750    

www.bohosluzbyonline.cz 
90 151 Kč 

stav ke konci 2020 - 69 376 Kč 
40 769    

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

Fond naléhavé pomoci 
4 550 Kč 

stav ke konci 2020 - 102 434 Kč 
30 000    

CELKEM 793 927    175 193    
 

Čerpání rozpočtu rok 2020 - oddělení sboru  

Účel Schválený Výdaje 

Nájemné sboru 233 000    466 000    

Potřeby sboru 75 500    76 674    

Klub Pathfinder (oddíl Penguins) 24 000    24 000    

Mládež 2 500    2 500    

Dětská sobotní škola 16 604    16 604    

Archa Pomoci Praha 15 000    15 000    

KC Petrklíč 25 000    25 000    

Grant Jitka Michalcová 5 000    4 933    

Majetek – ozvučení 800    0    

Diakonie 17 000    12 082    



Evangelizace 18 000    10 744    

KD 3 500    847    

CELKEM 435 904    654 384    
 

Rozpočet na rok 2021 - oddělení sboru  

Účel Schválený Účel Schválený 

Nájemné sboru 233 000    Diakonie 17 000    

Potřeby sboru 75 400    Evangelizace 18 000    

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

Mládež (mládež, KD2) 5 000    KC Petrklíč 25 000    

Dětská sobotní škola 16 000    Komunikace 8 800    

Majetek – ozvučení sboru 800    DPP JV 12 000    
    450 000 

 

Zpracovala J. Voleská 
 

ODDĚLENÍ DIAKONIE 
 

DIAKONIE zpráva za rok 2020 

„Diakonos“ - Jahen, služebník, pomocník, písař, sluha. 

„klademe vám na srdce, bratři, kárejte neukázněné, těšte malomyslné, 
ujímejte se slabých, se všemi mějte trpělivost“ (1 Tes 5/14) 

Zprávu nechci začínat smutně, a tak toto oznámení přenechám našemu kazateli bratru 
Václavu Vondráškovi, kdo odešel z našeho společenství. A nechám mu i radostné oznámení, 
kdo do společenství přišel a kdo se narodil. 

Na mě připadli ty radostné události, kdy jsem mohl za naše společenství gratulovat bratřím 
a sestrám, kterým Pán daroval další rok života. 

22 bratřím a sestrám, kterým bylo z Boží milostí dopřáno 80 a více let, bylo čtením z Bible 
a prosbou o požehnání popřáno do mnoha dalších let Bůh vás provázej na vašich cestách 
životem. 

Patří se také poděkovat všem, kteří se o chod našeho společenství starají. 

Jmenujme alespoň ty, kterým nebyla jejich služebnost nepřízní okolností narušena. 

Děkuji sestrám Daně Klennerové a Gabriele Bekové, které posílají gratulace k narozeninám 
v písemné podobě. Dík patří všem, kteří se chtěli podílet na diakonii sálu – vítání návštěv, 
vaření polévek, květinovou výzdobu...děkuji za ochotu podílet se na společenství k naší 
spokojenosti a radosti. 

Děkujme našemu Bohu, že nás i v této nelehké době dovedl až do těchto časů. 

Radek Zelenka 



SOBOTNÍ ŠKOLA 

ODDĚLENÍ SOBOTNÍ ŠKOLY V ROCE 2020 
 

V uplynulém roce jsme studovali v prvním čtvrtletí knihu Daniel, ve druhém čtvrtletí jsme 

se zabývali principy přístupu k Božímu slovu – Bibli (Jak lépe porozumět Bibli); třetí čtvrtletí 

bylo motivací ke sdílení své víry a naděje (Sdílení víry – radost a poslání), v posledním 

čtvrtletí pod názvem V Boží škole jsme se zabývali vzděláváním, slovo škola bylo 

nespočetněkrát opakováno.  

První dva měsíce jsme mohli prožívat společné chvíle ve třídách při první části bohoslužby 

v naší modlitebně. Pak následovala 7. března slavnostní bohoslužba Večeře Páně se 

shrnutím myšlenek v krátké úvaze. Od 14. března jsme v podstatě byli v našem sboru bez 

vlastní sobotní školy. Využili jsme toho, že unijní vedoucí sobotní školy připravoval vysílání, 

kterého jsme se do jisté míry mohli i aktivně zúčastnit – pomocí psaní zpráv v rámci vysílání. 

Tak tomu bylo až do konce května. V červnu pak opět bylo možno přijít na bohoslužby do 

naší modlitebny. Sobotní školu jsme měli buďto formou shrnutí (podobně jako při Večeři 

Páně) nebo i několikrát ve dvou třídách. Obavy před nakažlivým virem však opět tuto 

epizodu v polovině října uzavřely. Centrální vysílání sobotní školy již nebylo obnoveno a 

místo toho jsme si zřídili vlastní on-line třídy. Každou sobotu od půl desáté probíhalo 

prostřednictvím služby Google Meet setkávání dvou skupin. V prosinci ještě na několik 

sobot bylo možné společenství sobotní školy v modlitebně, avšak již poslední sobotu v 

loňském roce byly dvě třídy: jedna on-line, druhá formou krátkého shrnutí v rámci 

bohoslužby v modlitebně. To byla v podstatě „předehra“ opětovnému uzavření 

bohoslužebných místností. 

Výběr učitelů pro on-line sobotní školu byl limitován technickými možnostmi – je zapotřebí 

dobré připojení k internetu a počítač vybavený pro přenos obrazu a zvuku. Technicky byly 

on-line třídy zajišťovány službou Petra Bezděkovského.  

Chci vyjádřit vděčnost Bohu, za jeho ochranu a vedení, učitelům, kteří v těchto zvláštních 

podmínkách sloužili a také všem, kteří „přicházeli“ do společenství, aby sdíleli své poznání 

Boha a Jeho slova. 

Tato doba odkryla také některé nové možnosti: velmi vážně uvažuji na tím, že by učitelské 

shromáždění již nebývalo v sobotu ráno (kdy vlastně spíše boří připraveným učitelům jejich 

vlastní náměty a nové podněty přináší v podstatě již pozdě), ale třeba v pátek večer on-

line. 

Takže: vše zlé je i k něčemu dobré. 

S přáním hodně požehnaných chvil u studia Božího slova  

Jan Kubík 

 

 



DĚTSKÁ SOBOTNÍ ŠKOLA 
 

DĚTSKÁ SOBOTNÍ ŠKOLA V ROCE 2020 

Rok 2020 byl pro nás jako jednotlivce, ale i celé sborové společenství jiný. A neméně tak 
pro oddělení Dětské sobotní školy. 

Zahájili jsme jej ještě tradičně novoročním programem na téma „Síla zpěvu“, kde se děti 
zapojily divadelním ztvárněním hloubky písní, zpěvem i čtením z Písma. Brzy poté už však 
osobní setkávání ve sboru nebylo možné, a proto jsme se začali „rozkoukávat“ v 
možnostech, jak v sobotních třídách pokračovat. Postupně jsme se všemi třídami přešli do 
online prostředí a tato forma se nám velmi osvědčila. Při všech změnách, se kterými se děti 
musí potýkat, jsme moc rádi, že školka i nadále funguje a je „pevným bodem“, se kterým 
děti stále mohou počítat a sobota zůstává i za těchto okolností zvláštním, odděleným 
dnem. 

Děti ze třídy Mimiškolky se pravidelně setkávají v počtu 6-8 rodin a děti se mohou těšit na 
biblický příběh spojený s kreativní činností – pomáhaly stavět hradby Jericha a také je za 

hlasitého zpěvu bořily, prošly společně s Mojžíšem rozděleným Rudým mořem ze špaget. 
Vlastnoručně vyrobenými drobnostmi také potěšily seniory, kterým přišla milá pošta od 
„sborových vnoučat“. 

Online sobotní třídu mají také děti ze tříd A a B, kde jsou většinou sourozenci a setkávají se 
v počtu 5-6 rodin, což někdy čítá až 12 dětí. Děti společně s apoštolem Pavlem prošly misijní 
cesty se všemi dobrodružstvími, navázaly vyprávěním o izraelských králích. Součástí bývají 
vždy zábavné kvízy, křížovky či hlavolamy s tajenkou s biblickým veršem. 

Starší děti ze tříd C už studují texty z Písma, které učitelé každý týden posílají s komentářem 
a náměty k zamyšlení. Mládežníci z M-třídy mají online setkávání s učiteli či kazatelem a 
zůstávají tak v alespoň částečném „osobním“ kontaktu. 



Ač jsme byli ochuzeni o novoroční program, připravili jsme pro děti alespoň malou 
pozornost na konec roku v podobě knížek z nakladatelství Advent-Orion a malé dobroty, 
aby věděly, že ve sboru mají stále své místo a těšíme se na společný čas, až to situace 
dovolí. 

Chtěla bych opravdu moc poděkovat rodičům, kteří i nadále program dětské školky 
zajišťují, věnují nemálo času a energie přípravě i samotnému programu pro děti. Modlím 
se za sílu a Boží podporu v náročném čase pro děti i rodiče. 

 Barbora Bezděkovská 
 

ZA MIMIŠKOLKU  
 

Loňský rok i zatím začátek toho letošního je v mnohém jiný. Situace kolem šíření 
coronavirové nákazy nás přinutila opustit sborové prostory a připoutala nás k obrazovkám 
našich notebooků a televizí. Museli jsme hledat nové způsoby sdílení se a adaptovat se na 
tuto zvláštní dobu. Žádná omezení nám však nepřekazí naši chuť se vidět, slyšet a naučit 
něco naše děti z Bible. Místo dětské místnosti se tak už téměř rok scházíme ve svých 
vlastních obývacích pokojích, kde si vždy v 10:00 zapínáme Google meet, zpíváme si 
písničky a učíme se o Pánu Bohu.  

Děti se můžou vždy těšit na nějaké zajímavé téma, o kterém si něco vyslechnou, zazpívají  



si o něm, a nakonec něco namalují nebo vyrobí. V jejich kreativní činnosti jim samozřejmě 
asistují i jejich rodiče. Přece se o tu zábavu nenecháme připravit. Za to období, ve kterém 
fungujeme v tomto režimu, už jsme takto probrali třeba stvoření světa, narození Pána 
Ježíše, život Mojžíše, potopu, příběh o Jonášovi a mnoho dalšího. Chci poděkovat všem 
učitelkám a učitelovi za jejich přípravu a perfektní program. Děti se na sobotu vždy těší a s 
výtvory si pak hrají mnohdy celý týden, nebo alespoň do té doby, kdy výtvor vydrží (někdy 
je to otázka minut). A protože v týdnu společně komunikujeme přes chat, kam každý učitel 
vždy napíše, jaké pomůcky budeme aktuální sobotu potřebovat, po skončení mimiškolky 
do něj posíláme i fotografie výrobků. Pár z nich najdete i tady.  

Sam Dolejš 
 

ODDĚLENÍ OSOBNÍ SLUŽBY – EVANGELIZACE 
 

ZPRÁVA ODDĚLENÍ EVANGELIZACE  
 

Uběhlo již 2.000 let od chvíle, kdy Ježíš Kristus oslovuje jedenáct apoštolů následujícími 
slovy: „Je mi dána všechna moc na nebi i na zemi. Proto jděte a získávejte mi následovníky 
ve všech národech, křtěte je ve jméno Otce, Syna i Ducha svatého. Veďte tyto nové učedníky 
k tomu, aby poslouchali všechny příkazy, které jsem vám dal.              A spoléhejte na to, že 
já jsem s vámi až do konce světa.“    Mt 28,18-20 
 
Každý z nás hledá cestu, jak naplnit výše uvedená slova. Cestu, po které by nešel ve vlastní 
síle, ale s pomocí Ježíše Krista. 
 
Evangelium nás vybízí k předávání velice důležité zprávy o Ježíši Kristu, který za nás položil 
svůj život. Předávání této naděje není omezeno pozemskými parametry. Každému z nás 
dává Ježíš Kristus možnost rozsévat zrnka evangelia. Slibuje nám svoji pomoc             a 
zároveň vybízí, abychom měli odvahu. Činí pro záchranu každého člověka víc, než si 
dokážeme představit. 
 
Jaký byl pro náš smíchovský sbor rok 2020 v oblasti evangelizace – misie? I přes důsledky 
spojené s korona virovou pandemií zůstal smíchovský sbor nadále společenstvím pro 
všechny, kteří hledají smysl života. Poděkování patří všem, kteří v uplynulém roce 
zajišťovali a nadále zajišťují realizaci přenosů sobotních bohoslužeb a ostatních pořadů 
přes internet. Internetové přenosy jsou díky Bohu velkým misijním prostředkem. 
Poděkování patří všem, kteří v době, kdy jsme se nemohli osobně setkávat při pravidelných 
sobotních bohoslužbách, dokázali druhé povzbudit slovem přes mobil, s obstaráním 
nákupu, pomocí při vyřízení věcí na úřadech, doručením knih a tiskovin z traktátu. Předat 
úsměv a mít otevřené srdce. I to je misie. Poděkování patří všem, kteří jste svůj čas věnovali 
a věnujete druhým. 
 
V průběhu roku 2020 jsme rovněž plánovali uskutečnit v naší smíchovské modlitebně 
následující programy: 
 

• začátkem měsíce června „Noc kostelů“ 



• v říjnu pro podporu Archy pomoci Praha komponovaný program „Albert 

Schweitzer – muž, na kterého bychom neměli zapomenout“    

• v listopadu komponovaný program „Jan Amos Komenský – muž víry, naděje 

a lásky“ 

Epidemiologická opatření neumožnila v roce 2020 jejich realizaci. Výše uvedené programy 
byly zahrnuty do plánu pro rok 2021 s přáním, aby každému z posluchačů přinesly slovo 
naděje a povzbuzení.   
 
Pro inspiraci a zároveň i pro osobní povzbuzení rád předávám rovněž informaci ohledně 
misijní literatury. Především se jedná o knihu „Více než tesař“, která díky vám přinesla slovo 
naděje mnohým z našich přátel. 
 
Přeji nám všem, abychom v roce 2021 byli jeden druhému navzájem oporou a měli 
otevřené srdce k předávání víry, naděje a lásky. 

Pavel Bláha – oddělení evangelizace   
 
 

KLUB PATHFINDER 
 
KLUB PATHFINDER 
 

Výroční zpráva za rok 2020 - ODDÍL PENGUINS 
 
ÚVOD 

Oddíl Penguins je součástí organizace KLUB PATHFINDER z.s. (www.pathfinder.cz). Jde o 
křesťanskou organizaci skautského typu, která v ČR působí od roku 1995. Cílem činnosti 
spolku je snaha podpořit rozvoj osobnosti mladých lidí, a to jak v oblasti fyzické, tak i 
duchovní a mravní s důrazem na vytváření pozitivního vztahu k přírodě, společnosti i 

http://www.pathfinder.cz/


jednotlivým lidem v duchu křesťanských zásad. Počet členů Klubu Pathfinder byl v roce 
2019 okolo 2 500 členů. 

Oddíl Penguins měl v roce 2020 125 členů. To odpovídá počtu členů v posledních letech, 
který se pohyboval mezi 123 až 135 členů. Sídlo oddílu je na adrese Peroutkova 57, Praha 
5 v prostorách Sboru CASD Praha Smíchov. Oddíl Penguins má za sebou již přes 20 let své 
existence a během této doby oddílem prošlo mnoho dětí i vedoucích, kteří na oddíl 
vzpomínají v dobrém. V této zprávě bychom Vás chtěli seznámit s naší činností v minulém 
roce. 

 
WEB A SOCIÁLNÍ SÍTĚ 

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

Během roku 2020 jsme na webu zaznamenali 1 930 návštěv. To je o necelých 400 návštěv 
více než v roce 2019 a odpovídá to průměrné návštěvnosti 160 návštěv měsíčně. Nejvíce 
návštěv jsme zaznamenali na konci školního roku a na začátku prázdnin, kdy si všichni 
hledali informace o táboru. 

Jsme aktivní i na Facebooku a Instagramu. Zde nás sleduje 233 a 238 uživatelů. Počet našich 
fanoušků tak meziročně roste o nižší desítky. 
 

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


PRAVIDELNÁ ODDÍLOVÁ ČINNOST – SCHŮZKY 
Děti z našeho oddílu se schází každé úterý na družinových schůzkách (Kolibříci a Starší 
Penguins). Schůzky trvají od 17:15 do 18:45 hodin a v každé družině se schází 6 až 15 dětí. 
Od podzimu 2019 zaznamenáváme zvýšený zájem rodičů a dětí o naše aktivity a zvažujeme 
tak, zda postupně nevytvoříme i třetí družinu pro děti školkového věku. Tím, že nám do 
plánů vkročil covid, aktuálně nevíme, kdy bychom případné rozšíření realizovali. Původně 
jsme s tím počítali v roce 2020, nyní je ale možné, že plán bude realizován až v roce 2022. 
 

 
Během jarní části pandemie jsme schůzky pozastavili a pro družinu starších jsme 
nepravidelně připravili setkávání on-line. Na podzim jsme schůzky vedli formou video  

 
schůzek pro mladší a on-line setkávání pro starší. I přes naši snahu musíme přiznat, že 
vzdálená řešení osobní schůzky plnohodnotně nenahradí. Jsme vděční, že jsem během 
roku několik těchto prezenčních schůzek mohli absolvovat. 
 



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

DALŠÍ AKTIVITY 
V roce 2020 jsme realizovali dva letní tábory. Prvního tábora se účastnilo 50 dětí a 20 členů 
táborového týmu. Druhého týdne se účastnilo 30 dětí a 15 členů týmu. Poprvé v historii 
jsme zažili pocit, kdy jsme museli příjem přihlášek uzavřít a některé zájemce tak odmítat. 
Vnímáme velkou důvěru rodičů v náš tým a oddíl. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Letní tábory proběhly již tradičně na tábořišti Raspenava v Jizerských horách. 
 



Vzhledem k pandemické situaci jsme nemohli realizovat tradiční víkendové akce, což nás i 
děti nesmírně mrzí. O to více jsme si užili letní tábory. Během krátkého období rozvolnění 
jsme spolu s TOM Malvazinky vyrazili na Okoř. Výlet jsme si moc užili. 
 
Během roku jsme i pomáhali. Připravovali jsme dezinfekce a roznášeli informace občanům 
na Praze 10. Stejně tak jsme na podzim zorganizovali pečení zdravotníkům. 
 

 
PŘEHLED PLÁNOVANÝCH AKCÍ NA ROK 2021 
Pro rok 2021 plánujeme dále pokračovat v naší oddílové činnosti prostřednictvím 
družinových schůzek. Počítáme s postupnou obnovou naší klasické činnosti – tedy 
prezenční schůzky, víkendovky a tábory. V tuto chvíli věnujeme maximum energie přípravě 
letních táborů s vírou, že bude možné je organizovat. Stejně tak připravujeme i běh tábora 
příměstského a uvidíme, jaký zájem o aktivity. 
 



Věříme, že se během podzimu podaří zorganizovat i některé víkendovky. Mimo klasické 
víkendové akce plánujeme i vzdělávací víkend pro vedoucí, na jehož realizaci jsme získali 
podporu pražského magistrátu. 
 

HOSPODAŘENÍ 
I přes nepříznivou situaci hospodařil oddíl Penguins v roce 2020 s částkou přes 281 000,- 
Kč. V zásadě všechny náklady byly spojené buď s realizací letních táborů nebo nákupu 
obnovy materiálu, který je využíván na schůzkách, akcích či táborech. Díky podpoře sboru 
a státu se nám daří držet účastnické poplatky táborů a akcí na minimálních hodnotách. Z 
dlouhodobého hlediska se snažíme investovat do takového materiálu, který nám umožní, 
aby si děti mohly vyzkoušet i aktivity náročnější nebo takové, ke kterým běžně nemají 
přístup. 
Pro ilustraci je dobré říci, že účastnické poplatky na akcích nepokrývají ani polovinu 
uskutečněných nákladů. Bez dotací a darů by tedy poplatky na akcích či táborech byly 2-3x 
vyšší.  

HOSPODAŘENÍ ODDÍLU PENGUINS 2020 

VÝNOSY  NÁKLADY 

Účastnické poplatky 124 000,00 Kč  Náklady na Tábor ZS 114 020,00 Kč 

Dotace MŠMT 46 210,00 Kč  Náklady na Tábor ZS Speciál 83 046,00 Kč 

Dar ČS CASD 8 300,00 Kč  Náklady na obnovu materiálu 74 210,00 Kč 

Dotace Magistrát hl. m. Praha 67 920,00 Kč  Ostatní náklady 10 000,00 Kč 

Dar Sbor CASD Praha Smíchov 34 000,00 Kč    

Ostatní dary 846,00 Kč    

Výnosy celkem   281 276,00 Kč   Náklady celkem   281 276,00 Kč  
 

I díky zvýšené podpoře od Magistrátu hl. m. Prahy předpokládáme růst našich příjmů pro 
rok 2021 přes hranici 300 000,- Kč. Moc děkujeme všem podporovatelům, protože právě 
díky nim může náš oddíl fungovat na vysoké úrovni. 
 

PŘEDPOKLÁDANÉ VÝNOSY 2021 

Účastnické poplatky 130 000,00 Kč 

Dotace MŠMT 50 000,00 Kč 

Dar ČS CASD -   Kč 

Dotace Magistrát hl. m. Praha 130 000,00 Kč 

Dar Sbor CASD Praha Smíchov 24 000,00 Kč 

Ostatní dary -   Kč 

Výnosy celkem   334 000,00 Kč  
 



ZÁVĚR 

Jsme moc vděční Bohu za všechny vedoucí a další pomocníky, díky kterým můžou probíhat 
všechny aktivity našeho oddílu. Jde o hodiny dobrovolnické práce rádců, vůdců, kuchařů, 
zásobovačů, zdravotníků a dalších osob, které se zapojují do naší činnosti. Rádi bychom jim 
touto cestou poděkovali za jejich dosavadní i budoucí činnost. Stejně tak bychom chtěli 
poděkovat Sboru CASD Praha Smíchov za dlouhodobou finanční i materiální podporu naší 
činnosti. Bez této pomoci by byla naše práce o dost složitější. 

Za vedení oddílu Jakub Fraj 
Více zde: https://kp-penguins.webnode.cz 

 

MLÁDEŽ 
 
 

Co dělala v roce 2020 smíchovská mládež? 

Odpověď na tuto otázku je možná až překvapivě „pestrobarevná“. Zvláště když si 
uvědomíte, že nám do toho všeho vstoupila loni v březnu pandemie COVID a po krátkém 
rozvolnění přes léto se na podzim zase vrátila. 

V době „předcovidové“ se valná většina mládeže ještě stihla zapojit do novoročního 
programu, a to zvláště při divadle s podtitulem „Síla zpěvu“. Mladí si sami zorganizovali též 
přespání ve sboru. 

I později, kdy se nedala dělat 
běžná mládežnické činnost 
spojená zejména s pravidelnými 
pátečními schůzkami, kterých se 
většinou účastnilo cca 8-10 
mládežníků, mladí rozhodně 
nezaháleli. Na jaře se třeba mnozí 
zapojili do přepisování titulků pro 
pořad Jsme spolu. Jedna z nich, 
Sára Vančová, si dokonce sama 
jednou (na podzim) na vlastní kůži 
vyzkoušela, jaké to je tento pořad 
moderovat.  

Těsně po vypuknutí pandemie 
proběhl za poměrně velkého 
zájmu mladých modlitební týden 
mládeže, který se sice musel 
přesunout na online platformu google meet, přesto však bylo tehdy úžasné sledovat, jak 
silnou mají mladí chuť být i takto netradičně „spolu“. I když později zájem o online 

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


setkávání poněkud opadl, podařilo se udržet alespoň setkávání v rámci tzv. M-třídy sobotní 
školy, kde s mladými pravidelně studujeme Markovo evangelium. V květnu se  

opět rozjely schůzky „na živo“, na nichž proběhla celá řada zajímavých diskuzí nad tématy, 
které mladé pálí. 

Největší loňská mládežnická akce se uskutečnila na začátku prázdnin. Šlo o společné 
sjíždění Berounky. Sešlo se nás zde tehdy 15 z toho tedy 12 náctiletých a jen tři poněkud 
dříve narození (vedle mé maličkosti manželé Naty a Lukáš Gabrišovi). Po třech dnech na 
vodě jsme celou akci zakončili skvělou sobotou na chatě rodičů Jirky Sejkory, kteří se o nás 
všechny úžasně postarali (zejména pokud jde o jídlo). Po celou dobu jsme myslím spolu 
zažili spoustu legrace, hodně si užili společné zpívání a během ranních a večerních 
zamyšleních (ať už od Naty nebo mé maličkosti) mohli i trošku přemýšlet na Biblí.  

Do podzimní covidové uzávěry jsme ještě stihli spolu zajet na konci prázdnin do Plzně na 
muzikál Josef a jeho pestrobarevný plášť a na krátko se rozjely i páteční schůzky, které se 
mladí rozhodli vzít do vlastních rukou. Udržet pravidelná setkávání i v čase, kde jedinou 
možností se opět stal „strýček google“, se sice mladým zcela nepodařilo. Rád bych však 



vypíchnul pěkný pokus Barči 
Bulejčíkové zorganizovat 
online mládež za účasti hosta 
(paní psycholožky). Co nám ale 
i tak zůstalo, jsou pravidelná 
online setkávání v M-třídě.  

Snad už od loňského léta je 
zejména na některých mladých 
vidět touha spolu více zpívat, 
což se projevilo i aktivní účasti 
na pražské studentské 
bohoslužbě. Zda z toho bude 
něco pravidelnějšího (jak se to 
začíná rýsovat v současnosti) 
asi ještě s určitostí říct nelze. 
Věřím, ale že bychom si to snad všichni moc přáli. Protože, jak se říká, kde je aktivní mládež, 
tak je živý sbor! 

        Honza Bezděkovský 
 

KŘESŤANSKÝ DOMOV – KD2 
 

www.casdsmichov.cz                                sbor Praha Smíchov 

 
 

 

INFORMACE O ČINNOSTI 
KD2 V ROCE 2020 
 

V únoru jsme už poněkolikáté 
strávili společný týden na 
horách – v Tanvaldu v penzionu 
Bobovka, kde jsme si to oblíbili 
a jezdíme sem rádi. Vloni to 
bylo už potřetí. Máme tu hezké 
zázemí a velký výběr běžeckých 
tratí a sjezdovek. 
 

V květnu, když se trochu 
uvolnila epidemiologická 
opatření, jsme si udělali 

®
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společnou vycházku z 
Dubče k Podleskému 
rybníku. Byli jsme 
moc rádi, že se 
konečně můžeme 
zase sejít, účast byla 
veliká.  
V červnu jsme si 
udělali výlet na Slapy 
a zakončili jsme tak 
společně školní rok. 
 

V srpnu jsme strávili 
společnou dovolenou 
na Rezku u Rokytnice 
nad Jizerou. 
 
 Podnikali jsme výlety 
do blízkého i 
vzdáleného oko-lí. 
Vyšli jsme na Labskou 
boudu, k prameni 
Labe a na další pěkná 

místa. Navštívili jsme vojenskou pevnost Stachel-berg, v Poniklé pak výrobnu skle-něných 
perličko-vých ozdob. 
 

Pevnou součástí našich společných dovolených a výjezdů je večerní zamyšlení a příběh pro 
děti, hodně zpěvu a sdílení. 
Další společné aktivity přerušila opatření v souvislosti s korona virovou epidemií. 
Těšíme se na setkání v tomto roce. 

Za KD2 Mariana a Jarda Skálovi 
 

KD2 V ROCE 2021 
Příklad činnosti v době coronaviru 
 

Oddělení KD2 zve na on-line setkání.  

Milé sestry, milí bratři, zveme Vás  
společné setkání a sdílení se v sobotu 
10.4. od 18:30 hod na meetu: 
https://meet.google.com/wiy-jcmq-xsn 
 

Rádi Vás uvidíme a uslyšíme, těšíme se i 
na Vaše dětičky.   
 
 

Mariana a Jarda Skálovi 

https://meet.google.com/wiy-jcmq-xsn


KŘESŤANSKÝ DOMOV – KD3 & GENERACE 50plus 
 

www.casdsmichov.cz                                sbor Praha Smíchov 

 
 
 

INFORMACE O ČINNOSTI KD3 A GENERACE 50PLUS ZA ROK 2020 
 

V roce 2020 jsme zase prožili mnoho krásných duchovních chvil s naším Pánem Ježíšem 
Kristem. A stejně jako každý rok probíhalo začátkem roku modlitební setkání 10 dnů 
modliteb. V malém počtu jsme se scházeli ke společným modlitbám a probírali jsme 
většinou doma po jednotlivých dnech daná témata dle dispozic GK CASD. 

V měsíci lednu jsme se z technických důvodů jako spojená oddělení nesetkali. 

 Následovalo setkání 15. 2. 2020, kde nám Jana Voleská vyprávěla zážitky z cest po New 
Yorku a Kalifornii. Následovalo setkání u prostřeného stolu, kde jsme si vyměňovali 
informace o duchovním i současném životě. 

Po uzavření modlitebny v měsíci březnu jsme se mohli setkat až 20. 6. 2020. Na programu 
bylo duchovní zamyšlení a rozpravy nad naší současnou situací, nad tím, co to přináší do 
našeho života a života sboru. 

Další setkání kvůli uzavřenému sboru a výjimečné situaci nebyli realizovány. I přes některá 
úskalí života můžeme ze srdce prohlásit: 

Dobrořeč duše má Hospodinu a nezapomínej se na všechna dobrodiní jeho. 

A tak nechť nás Boží požehnání a Duch svatý provází na našich cestách i v roce 2021 a 
následujících letech.  

Josef Prokop a Petra a Jiří Kapounkovi 
 

INTERNETOVÉ AKTIVITY SBORU 
 

18 LET ONLINE 

 
Naše oddělení v roce 2020 prošlo některými změnami. Kvůli stárnoucí technice jsme museli 
nejprve vyměnit počítač a operační systém. S tím se také pojilo hledání nového softwaru 
pro kódování  zvuku a videa, kde jsme se rozhodli pro zakoupení licence programu V-Mix. 
Dále jsme vyměnili mix pult pro lepší zvuk. Nakonec doufáme, že se nám podaří v letošním 
roce vyměnit i videotechniku. Všechny tyto změny proběhly díky financování ze zdrojů  
našeho sboru  a Českého sdruzení a tímto bych chtěl za ně poděkovat. 
 

®
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Kvůli epidemiologické situaci také jinak probíhají naše bohoslužby. Kromě kazatelů, 
uvádějících a techniků bývá náš sbor téměř prázdný. A protože se bohužel nemůžeme každý 
týden scházet, natáčeli jsme minulý rok pořad JSME SPOLU, který má nyní více než 70 dílů. 
Našimi hosty byli kazatelé, lékaři, lidé se zajímavými životními zkušenostmi. 
 

V této nelehké době, kdy internet je často jediným spojením se sborem, se k našim 
bohoslužbám každý týden  připojuje kolem 300 zařízení. Jsme rádi, že jsme mohli i v tomto 
roce takto zprostředkovávat naše bohoslužby. 
 

Martin Havlíček 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ADRA, BANGLAKIDS A NÁŠ SBOR 
 

ADRA , 
 

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

  Vzhledem k pandemii koronaviru a tomu, že jsme se nemohli osobně setkávat, 
informace ke členům sboru přicházely především prostřednictvím pravidelných 
příspěvků ve sborovém Zpravodaji. Tímto způsobem se tak mohli dozvědět o 
dobrovolnické činnosti především ve prospěch osamocených seniorů, aktivitách během 
povodně na Šumpersku, Ceně Michala Velíška, nové formě Adra běhu, o grantovém 
řízení Nadace ADRA, její podpoře handicapovaných, nemocných a sociálně slabých nebo 
o pomoci v Sýrii a Libanonu. 
 

9. května a 17. října byly v rámci online bohoslužeb vyhlášeny sbírky vděčnosti (Modlitba 
za Adru a podpora dobrovolnictví) a byla promítnuta videa týkající se činnosti Adry. 
 
Podpora vzdělávání v rámci projektu BanglaKids   

Náš sbor v roce 2020 podporoval 11letého chlapce jménem Gundai Stiphen, který 
studuje v internátní škole Mohoshapara na severu Bangladéše. Jeho otec zemřel a 
rodinu se třemi dětmi živí maminka, jež příležitostně pracuje jako námezdní dělnice 
nebo služebná, a s nízkým příjmem by jen těžko mohla dopřát Stiphenovi vzdělání.  
 

I v Bangladéši situace s pandemií není 
příznivá, a tak se od 17. března až do 
konce roku nechodilo do školy. Postiženo 
tudíž bylo i 1 200 rodin dětí, kterým česká 
Adra pomáhá v programu BanglaKids. 
Námi zaslaných 9 000 Kč tak bylo s naším 
souhlasem použito na potravinovou 
pomoc rodinám nejchudších dětí 
z internátních škol prostřednictvím 
vesnických distribučních center (70 %) a 
zbytek obdrželi učitelé na školách, 
protože i oni se nacházeli v nouzi. (Až se 
děti vrátí do škol, naše pomoc bude 
směřovat opět k zajištění studia, školních 
pomůcek, lékařské péče, ubytování, 
oblečení a hygienických potřeb pro 
„našeho“ chlapce.) 

 

Velmi děkuji všem, kteří se rozhodli podpořit činnost Adry jakoukoliv praktickou či 
finanční pomocí! Děkuji za podporu, spolupráci, věrnost, důvěru a dlouhodobý zájem!              

         

Za odd. ADRA Mirka Žaludová 
 



                       KOMUNITNÍ CENTRUM PETRKLÍČ  
 
ZPRÁVA ZA KOMUNITNÍ CENTRUM PETRKLÍČ 
ROK 2020 
 

Dovolte mi Vás informovat o průběhu a výstupech projektů, které jsme realizovali 
v rámci Komunitního centra Petrklíč během roku 2020. Smíchovský sbor se podílel na 
podpoře naší pražské pobočky a její činnosti, za což jsme opravdu vděční. I přes 
nepříznivou situaci způsobenou koronavirovou pandemií se projekty podařilo 
zrealizovat do konce, a to v rozsahu, který považujeme za úspěšný. 
 

Projekt Osobní asistence v Praze byl realizován ve spolupráci se sbory v Praze na 
Smíchově, Strašnicích, Bethany nebo v Krči. Vnímáme širokou podporu naší činnosti ze 
strany místní církve a jsme za ní vděční. Právě v Praze spolupráce funguje na velmi 
vysoké úrovni – to je patrné i z počtu klientů či zaměstnanců z řad členů církve. 

 
Během roku 2020 jsme poskytnuli 6 791 hodin asistence pro 23 klientů. Z toho přes 
521 hodin pro členy církve. V rámci Prahy zájem o naše služby ze strany členů církve 
roste, což potvrzují i čísla z prvních měsíců roku 2021. Během roku 2020 jsme v rámci 
osobní asistence zrealizovali 2 429 návštěv jednotlivých klientů, u průměrného klienta 
jsme strávili 159 hodin a průměrná návštěva trvala 2,68 hodiny. 
Projekt Pečovatelská služba v Pardubickém kraji byl realizován zejména v České Třebové 
a okolí. Začali jsme i spolupráci v rámci Pardubic. Za důležité považujeme spolupráci s 
místními sbory, a proto jsme rádi za zlepšení a prohloubení vzájemných vztahů. Část 
roku jsme využívali i zázemí pardubického sboru a je možné, že prostory znovu v 
budoucnu využijeme. 
 

V roce 2020 jsme poskytnuli 6 494 hodin péče pro 49 klientů. Z toho přes 43 hodin 
péče pro členy církve. Číslo by bylo pravděpodobně vyšší, kdyby nám krize nezabránila 
v růstu v rámci Pardubic. Během roku 2020 jsme v rámci pečovatelské služby zrealizovali 



8 774 návštěv jednotlivých klientů, u průměrného klienta jsme strávili 133 hodin a 
průměrná návštěva trvala 0,74 hodiny. 

 
Pro lepší představu přinášíme přehled výkonu našich sociálních služeb dle jednotlivých 
měsíců. 

 

Měsíc Výkon Pardubický kraj (hodiny) Výkon Praha (hodiny) 

1 600,76 471,90 

2 468,14 427,10 

3 458,50 539,80 

4 411,13 419,40 

5 493,61 332,10 

6 543,98 424,20 

7 578,75 534,40 

8 589,25 627,90 

9 576,20 701,20 

10 628,50 659,40 

11 592,35 713,40 

12 553,50 940,70 

Celkem 6494,67 6791,50 
 

Na konci roku jsme se připravovali na převzetí Archy pomoci a vytvořili jsme kontrolní 
komisi, ve které za smíchovský sbor zasedla Milada Macháňová a Václav Vondrášek. Ti 
doplní další členy za Komunitní centrum Petrklíč – Jakuba Fraje, Stanislavu Sotlovou a 
Samuela Dolejše. Tato skupina lidí bude dohlížet na další směřování projektu. 



I přes to, že byl rok 2020 výzvou, mnohé se podařilo. Dál jsme pokračovali ve sbližování 
se s pražskými městskými částmi. Máme tu čest spolupracovat s Prahou 3, 4, 5, 6 a 10. 
Jsme součástí komunitního plánování a můžeme se vyjadřovat k dalšímu rozvoji těchto 
částí Prahy. I díky této lokální podpoře se nám podařilo znovu navýšit počet hodin v 
pražské krajské síti. V Pardubicích jsme se stali součástí komunitního plánování i plánu 
sociálních služeb na další období. V České Třebové jsme navázali spolupráci jak se 
Sociálními službami Česká Třebová, tak i přímo s paní starostkou a sociálním odborem. 
Díky této podpoře a rozvoji našich služeb do okolí České Třebové komunikujeme s 
Pardubickým krajem o dalším navýšení kapacity našich služeb. 

 
V tomto specifickém roce jsme se ale rozrostli i o činnosti, které jsme neplánovali. 
Úspěšně jsme akreditovali dobrovolnický program, který budeme využívat v rámci 
Archy pomoci. Šili jsme roušky, které jsme pak rozdávali klientům i náhodným občanům. 
Díky tomu jsme získali kontakty na Praze 10 či v okolí naší českotřebovské pobočky. 

Našlo se velké množství 
dobrovolníků i z řad 
našich zaměstnanců. 
Podpořili nás podnikatelé 
i jednotlivci. V našem 
snažením nám pomáhá i 
například českotřebovský 
mateřská školka, se 
kterou budeme 
organizovat besídky pro 
seniory nebo rozdávání 
narozeninových přáníček 
malovaných dětmi. V 
Praze jsme se podíleli 



spolu s MČ Praha 10 na distribuci informací i dezinfekcí v době počátků pandemie. Ve 
zbytku roku jsme rozdávali ochranné pomůcky a dezinfekce. 
 

Za důležité považuji i to, že v roce 2020 hospodařil Petrklíč s přebytkem a došlo tak ke 
splnění prvního kroku odpovědného hospodaření organizace. Níže přináším přehled 
hospodaření v roce 2020. 
 

 

Detailní čísla bude obsahovat oficiální výroční zpráva, která bude ke stažení na webu 
www.petrklice.cz. 
 
Mám radost z toho, že nacházíme nové a nové oblasti, kde můžeme být prospěšní. Těší 
mě, že díky každé této drobnosti, která nás propojuje s místní komunitou, můžeme být 
doopravdy „komunitní centrum“. Jsme vděční jak za podporu ze strany sboru, 
jednotlivých členů i za pomoc veřejnosti a státu. 
 

Pro rok 2021 plánujeme další růst. Jak Praha, tak Pardubický kraj naše služby vítají a 
rozhodli se podpořit náš další růst. Oproti 13 tisícům hodinám našich služeb v roce 2020 
plánujeme nárůst až na 18 tisíc hodin. 
 

Nic z toho by nebylo možné bez cca 40 zaměstnancům, kteří zajišťují jak práci přímo 
v terénu, tak odborné zázemí. Moc děkujeme všem za to, že nám v naší službě 
pomáhají. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Za Komunitní centrum Petrklíč Jakub Fraj 

HOSPODAŘENÍ KC PETRKLÍČ 2020 

VÝNOSY  NÁKLADY 

Tržby 1 653 000,00 Kč  Spotřeba 2 320 000,00 Kč 

Dotace 5 767 000,00 Kč  Osobní náklady 5 444 000,00 Kč 

Dary 734 000,00 Kč  Ostatní náklady 117 000,00 Kč 

Ostatní výnosy 16 000,00 Kč    

Výnosy celkem 8 170 000,00 Kč  Náklady celkem 7 881 000,00 Kč 
   Výsledek hospodaření 289 000,00 Kč 

http://www.petrklice.cz/
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ARCHA POMOCI PRAHA 

V loňském roce začal již šestý rok, co pomáhala Archa pomoci Praha seniorům a osobám 
se zdravotním postižením a stala se tak neodmyslitelnou součástí činnosti našeho sboru 
i Církve adventistů sedmého dne. Naše vize, nejen pro naše členy, je důstojné a 
plnohodnotné stárnutí naplněné důvěrou v to, že je tady někdo, kdo pomůže v nejistých 
okamžicích života právě tam, kde je to nejvíce třeba a není mu lhostejná osamocenost 
mnoha seniorů. Podaná ruka k pomoci potřebným bez rozdílu věku se v roce 2020 o to 
více rozšířila, čím větší samotu a závislost na pomoci druhých koronavirová krize 
přinesla. 

Seniorům a osobám se zdravotním postižením jsme sociální a praktickou pomoc 
realizovali po celý rok, tj. v rámci jarní a podzimně-zimní epidemie koronaviru. Pro 
potřebné osoby jsme vyřizovali různé záležitosti, čímž jsme jim byli pomocí, aby mohly 
zůstat doma a nemusely použít např. hromadné dopravní prostředky, navštěvovat 
různé instituce atd., kde by přišly do styku s větším počtem lidí a vystavovaly se tak 
případnému riziku nákazy COVID 19. 

Naše pomoc směřovala k seniorům a osobám se zdravotním postižením z prostředí 
pražských sborů CASD, k příbuzným a známých členů církve a také k osobám mimo 
CASD. Vážíme si, že se na nás, podobně jako v předešlých letech, obraceli též diakoni a 
kazatelé z jednotlivých sborů i sociální odbor MČ Praha 5.  

Potřebným osobám jsme poskytovali jednorázové konzultace a pomoc, ale převážný ráz 
naší práce se týkal dlouhodobé a opakované pomoci seniorům a osobám se zdravotním 
postižením. Celkem jsme v r. 2020 pracovali s 61 osobami. Pomáhali jsme jak nově 
potřebným osobám (47,5 %), tak i těm, které dlouhodobě podporujeme v jejich 
záležitostech i více let (52,5 %). Pro mnohé seniory jsme byli jediní, na koho se mohli 
v dané situaci obrátit a s kdo jim s jejich záležitostmi pomáhal.  

Naše pomoc konkrétně směřovala k lidem z našeho a z dalších pražských sborů (v 61 %), 
dále k příbuzným a známých členů CASD (v 18 %) a k dalším osobám žijící v Praze (21 %).  

V 85 % jsme pomáhali seniorům a v 15 % osobám se zdravotním postižením různého 
věku – od rodin s postiženými dětmi až po dospělé osoby. 

Sociální pomoc 

Senioři a osoby se zdravotním postižením se při řešení své situace od nás dověděli o 
potřebných sociálních dávkách a výhodách, sociálně-zdravotních službách a 
kompenzačním pomůckám. Seznamovali jsme je blíže také se specifiky konkrétních 
zařízení nebo služeb. V souvislosti s jejich záležitostmi jsme jim pomáhali s vyplněním 
různých žádostí, jednali jsme na úřadech, pomáhali zajistit potřebné atd. Řešili jsme 
také např. bytovou situaci, kdy zejm. pro osoby se zdravotním postižením není 

vlevo nové logo – vpravo staré logo 



jednoduché najít bydlení, které by bylo cenově dostupné a uzpůsobené vzhledem 
k jejich potřebám. Seniorům a osobám se zdravotním postižením jsme poskytovali také 
emocionální podporu, která jim pomáhala překlenout náročné období a situace.   

Rádi bychom Vám přiblížili dva z příběhů z naší činnosti. V uplynulém roce jsme měli 
možnost např. určitý čas pomáhat a doprovázet paní z blízkého okolí sboru, která 
občasně navštěvovala také naše bohoslužby.  Obrátila se na nás též mladá matka se 
dvěma dětmi se zdravotním postižením kvůli své velmi náročné bytové situaci. O naší 
pomoci se dozvěděla díky účinkující jednoho z komorních souborů, který vystoupil na 
podporu naší činnosti v rámci každoročních koncertů.  

V souvislosti s epidemií koronavairu jsme pomáhali seniorům zajistit roušky, respirátory 
a ve spolupráci s Dobrovolnickým centrem ADRA Praha také nákupy. 

Pečující osoby velmi vítaly, že s námi mohly konzultovat možnosti a způsoby pomoci i 
řešení situace svých blízkých. Oceňovaly též emocionální podporu z naší strany 
v souvislosti s mnohdy náročnou péčí o své rodiče nebo jiné rodinné příslušníky.  

Za více jak 5 let činnosti našeho projektu, který náš sbor zahájil na jaře r. 2015, jsme 
v rámci jednotlivých let pomohli celkem 288 osobám. Seniorům a osobám se 
zdravotním postižením jsme zajišťovali komplexní podporu v oblastech, ve kterých 
potřebovali. Spolu s dobrovolnictvím tak byly plně vytíženy dva dny naší činnosti. 

Dobrovolnické návštěvy 

V rámci Archy pomoci Praha jsme v r. 2020 zajišťovali také dobrovolnická setkávání. 
Návštěvy se uskutečňovaly v domácnostech seniorů a osob se zdravotní postižením.  Pro 
klienty znamenaly jak zpříjemnění v jejich životě, tak z velké části i jediný pravidelnější 
kontakt s druhou osobou. Senioři velmi vítali, že se mohli především sdílet o to, co 
prožívají, nebo si jen tak přátelsky popovídat. Dobrovolnické návštěvy přinesly milé a 
vzácné okamžiky do jejich všednodenní mozaiky.  

Během r. 2020 se setkávaly 3 dobrovolnické dvojice. Celkem se uskutečnilo 54 kontaktů 
– návštěv, případně telefonických hovorů a celkem spolu dvojice strávily 87,45 hod. 
Ačkoli bylo dobrovolnické setkávání u většiny dvojic na větší část roku přerušeno, jsme 
rádi, že se i tímto způsobem dostal další druh pomoci osamoceným seniorům a osobám 
se zdravotním postižením.  

V rámci Archy pomoci Praha jsme během celého roku pomáhali seniorům a osobám se 
zdravotním postižením ke zlepšení jejich situace, podporovali je v co nejsamostatnějším 
životě v domácím prostředí, byli jsme jim nablízku v těžkých chvílích a díky zajištěným 
sociálním službám a dobrovolnickému programu působili ke zmenšení pocitu jejich 
osamělosti. 

Hospodaření Archy pomoci Praha v r. 2020 

Činnost Archy pomoci Praha byla financována z několika zdrojů. Od Českého sdružení 
jsme obdrželi grant, který z velké části pomohl při financování projektu (100.000, - Kč). 
Na financování se dále podílel náš sbor (15.000, - Kč), sbor Praha-Strašnice a dárci z řad 
jednotlivců. Koncert na podporu projektu byl připravován, ale kvůli druhé vlně epidemie 



koronaviru se nakonec neuskutečnil. Zbylé náklady na projekt tak byly financovány 
z prostředků projektu z předešlých let.  

Výhled na další rok 

Během roku 2020 začala jednání našeho sboru s Komunitním centrem Petrklíč. Na jejich 
základě bylo později odsouhlaseno výborem sboru a taktéž členským shromážděním, že 
od r. 2021 bude pomoc Archy pomoci Praha seniorům a osobám se zdravotním 
postižením realizována pod Komunitním centrem Petrklíč. Návaznost sociální pomoci 
pro členy našeho Smíchovského sboru i dalších pražských sborů zůstane zachována, 
avšak rozšíří se kapacity pro realizaci projektu. Tento krok napomůže také k zajištění 
prostředků na jeho financování z více zdrojů. 

Nově bude poskytována též internetová poradna, plánujeme setkání a výlety pro 
seniory i semináře a jiná setkání pro neformální pečující.  

Pomoc bude směřovat také do dalších koutů Čech. Nově se tedy budete setkávat 
s kratším názvem „Archa pomoci“. 

Závěr 

Jsme velice rádi, že jsme i v r. 2020 mohli být nablízku osamělým seniorům a osobám se 
zdravotním postižením a taktéž těm, kteří byli na řešení své sociálně-zdravotní situace 
sami.  

Řada z Vás činnost Archy pomoci Praha podporujete svými dary. Mnohokrát děkujeme, 
že i díky Vám můžeme pomáhat potřebným osobám. 

Budeme velmi vděčni také za Vaše modlitby za správné ubírání naší činnosti a moudrost 
a zdar při pomáhání seniorům a osobám se zdravotním postižením, v jejichž životech 
můžeme být svědky změn k lepšímu. 

Jana Perdomo 
koordinátorka projektu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



KLUB ZDRAVÍ 
 

 

 

 

 

 
 

 www.zivotazdravi.cz            Praha Smíchov   
 

 

KLUB ZDRAVÍ PRAHA SMÍCHOV V ROCE 2020 

Jaký byl rok 2020 v klubu zdraví? Lidé říkají, že jsme si zdraví moc neužili. Pro ty, kteří 
sledují přednášky Klubu zdraví, by mohlo být, i v této složitější době, zdraví bližší než 
onemocnění. Většina přednášek vedla vždy k posílení naší imunity, kterou teď moc 
potřebujeme!  

Sešli jsme se jen třikrát: 

4. 1. 2020: Zdravé a chutné (dobroty ze svátků), Anna a Luděk Bouškovi. Zopakovali jsme 
si, co jsme měli v přednáškách v roce 2019 – abychom nezapomínali to dobré, co jsme 
se dozvěděli… 

Udělali jsme si pak takové malé chutné a zdravé agapé pro všechny, kdo přišli. Každý 
něco přinesl a většinou i více. Zdravá strava není o omezování se, ale o tom umět si 

vybrat 😊. 

1. 2. 2020: Preventivní prohlídky a prevence ve zdravotnictví, MUDr. Drahomíra 
Miškovská, praktický lékař pro dospělé. Preventivní prohlídky hrazené zdravotní 
pojišťovnou dle vyhlášek. 

Dozvěděli jsme se mnoho potřebných informací. Jaká je frekvence a náplň preventivních 
prohlídek, která onemocnění jsou Preventabilní (tedy kterým můžeme předcházet) a jak 
to dělat, abychom jimi nemuseli trpět. Dále pak byl zajímavý třeba přehled očkování 
dospělých. MUDr. Miškovská si přednášku pečlivě připravila a mnohé jsme se dozvěděli. 
Prevence je poměrně málo náročná, léčba zanedbané nemoci pak může být složitá. 

7. 3. 2020: Zdraví a vztahy, MUDr. Jana Krynská, revizní lékařka. Janu Krynskou známe 
velmi dobře jako lékařku, která své znalosti a zkušenosti ráda předává druhým. 
Přednáška byla následována diskusi, Dotkli jsme se témat omluvy, odpuštění, které jsou 
někdy těžké. Není dobré člověku býti samotnému – umíme se omluvit? Jak spravit, když 
se něco pokazí? Odpouštění ještě není obnova. Někdy al jen říct „promiň“ nestačí… 

Od dubna 2020 nebylo možné mít Klub Zdraví v prostorách sboru. Nemůžeme se 
setkávat a dost nám to všem vadí. Věříme, že nemoc tak, jak přišla zase odejde, že se 
naučíme úspěšně bojovat i proti ní. Měli jsme\ proto několik „virtuálních Klubů Zdraví.  



duben 2020: Jak dýchat v době koronaviru, Luděk Bouška, vedoucí KZ Praha Smíchov. 
Nahráli jsme video o tom, jak dýchat v této době. Tři dechové techniky, které nám 
mohou pomoci se viru vyhnout a zůstat zdraví. Video je možné shlédnout na webu z 
vašeho PC, notebooku, tabletu nebo mobilu… 

Jana Krynská o tom napsala: V medicíně označujeme stresové dýchání jako mělké, 
pochopitelně, neprodýchá se dobře celá plíce a mnozí lidé, zvlášť obézní to tak mají celý 
život, žel. „Druhý výdech“ je vlastně prodloužený výdech a hluboké dýchání je dýchání 
brániční, nejen dobře okysličuje, ale i relaxuje. Dobře ukazuješ, jak stoupá od bránice ke 
hrotům. Důležitá je kombinace nákresu a praktické ukázky. Děkuji za Tvůj nápad i za 
ochotu dát to k dispozici. Užitečné, doporučuji. 

květen 2020: Bylinky na zahrádce, Anna Boušková, zahrádkářka. Anna si pro nás 
připravila krásný kvíz o bylinkách na zahrádce. Měli jsme během měsíce odhalit, jaká 
bylinka se skrývá za fotkou a popisem. Mnoho lidí to uhodlo správně a tento přehled je 
také inspiroval k pěstování bylinek třeba na balkoně nebo jen u okna. Je radost vidět, 
jak rostlinky rostou, a navíc nám dodají potřebné vitamíny a minerály k našemu zdraví. 

I truhlík na okně je zahrádka! Jaké druhy bylinek upotřebíte v kuchyni? Zahrádka je 
radost! 

červen 2020: Imunita, Anna Boušková. Anna nám dala k dispozici aktualizovanou 
přednášku, kterou měla v Klubu Zdraví přede dvěma roky. Něco se mění, ale naše 
imunita a její ohrožení je stále stejné.  

O imunitu se musíme starat stále. Co je to imunita? Nejenom odolnost organismu proti 
chorobě! Na čem je imunita založená? 3 obranné linie – první je kůže, pak bílé krvinky, 
a třetí je … Dělení imunity – vrozená a získaná. Co je to imunologická paměť? Kde sídlí 
imunita a jak ji můžeme ovlivnit? Jak můžeme nejúčinněji posílit imunitní systém? 
Zdravá strava, pravidelný pohyb, dostatek pohybu, otužování, zvládání stresu… Zásady 
zvládání stresu – stres je zničující pro naši imunitu. Pozitivní přístup k životu. Postoj 
vděčnosti, pěstovat spiritualitu a radovat se z ní… 

Od září uveřejňujeme ve zpravodaji pravidelně články o zdraví a o tom, co můžeme pro 
ně sami dělat. Někdo říká, že jsou důležitější věci než zdraví. To je asi pravda. Ale pak se 
také říká, že když není zdraví, je všechno na nic.  

Jako věřící se těšíme na novou zemi, kde nebudou nemoci, kde nás nebude sužovat 
trápení. Ale i teď se můžeme radovat z té úrovně zdraví, kterou máme. Asi nikdo není 
úplně zdravý – lékaři na každém něco najdou. Proto se radujme z toho, co máme. A také 

můžeme něco málo udělat. Není třeba zasvětit život zdraví, ale zdraví životu 😊. 

 

Luděk Bouška, vedoucí Klubu Zdraví Praha Smíchov 
 
 
 
 
 



T. O. M. - TURISTICKÝ ODDÍL MALVAZINKY 
 

ZPRÁVA TOMu ZA ROK 2020 
TURISTICKÝ ODDÍL MALVAZINKY 
 

Bůh používá nejrůznější způsoby, aby nás oslovil a přitáhl k sobě. Využívá přírody, která 
působí na naše smysly. Pokud jsme   vnímaví, rozpoznáme Boží LÁSKU A VELIKOST VE 
VĚCECH, KTERÉ STVOŘIL.  NAUČÍME-LI SE NASLOUCHAT, USLYŠÍME A POCHOPÍME, CO 
NÁM CHCE PROSTŘEDNITVÍM PŘÍRODY SDĚLIT. 

Rok 2020 byl pro nás 14tým rokem, kdy se na našich výletech společně těšíme z přírody, 
která nám byla dána do užívání. Letošní ročník neproběhl podle naplánovaných výletů. 
A tak se program měnil podle situace. Přesto se podařilo uskutečnit 10 výletů, kterých 
se zúčastnilo 72 mužů a 55 žen – převážně bratří a sester našeho společenství. Nachodili 
1.147 km a vrátili se do svých příbytků v radosti z krásného dne. 

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

VÝLETY TOMU V ROCE 2020

19.1.      Šáreckým údolím  
16.2.      Prokopským a Dalejským údolím  
15.3.      Podél Písnického a Libušského potoka  
5.-30.4. Křížová cesta – Petřín (Velikonoce) 
17.5.      Z Řevnic na Skalku u Mníšku p/B.,  
21.6.      Z Šestajovic do Úval 

26.7.     Mydlovarským luhem 
23.8.     Z Milovic do Všejan 
20.9.     Na Okoř  
18.10.   Obora Veltrusy – zrušen 
15.11.   Křížová cesta – Petřín (MT) 
20.12    Obora Veltrusy

Děkuji všem, kteří se na přípravě výletů jakoukoli měrou podíleli. 
Děkuji Bohu, že nás na našich cestách i necestách provázel a ochraňoval. 
Na modlitbách prosím o přízeň do roku 2021, kdy vyjdeme do 15 ročníku. 

TOM „per partes“ 

Milí prátelé, Tomíci. Všem nám je jasné, že se plánovaný výlet TOMu, stejně jako mnoho 
dalších sborových aktivit, v původní podobě neuskuteční. Pro začátek dubna, v čase 
před Velikonocemi, byla připravena trasa na Petříně, podél křížové cesty. To, co 
nemůžeme kvůli karanténě absolvovat jako skupina, bychom mohli uskutečnit per 
partes (po částech). Dvojice nebo jednotlivé rodiny, v čase a tempu přiměřeném, 
kdykoliv mezi 5. a 10. dubnem, s  dostatečným odstupem… Uvítáme, když pošlete 
pozdrav ze zdravotní procházky TOMu „per partes“ v podobě „rouškové“ fotografie.  

Doporučená trasa: 
Náměstí Kinských, Letohrádek Kinských, Kostel sv. Michala, Morový sloup, Lachtan, 
Salla terena, Hladová zeď, K. H. Mácha, J. Vrchlický, Vojířova štola, Křížová cesta, Boží 
hrob, Růžový sad, Květnice, Hladová zeď (horní bastion), Náměstí Kinských. Celkem 
4,9km, převýšení 201 m. (https://mapy.cz/s/nuzapumeve) 



Krátká varianta:  
Koleje Strahov, Růžový sad, Květnice, Křížová cesta, Růžový sad, Koleje Strahov. Celkem 
2 km, převýšení cca 40 m. 

Za tým Tomíků Radek Zelenka, Jaroslav Bartoš a Milan Müller 

 
Výlet TOMu (per partes)   

5.–10. (až 30.) 4.2020 “Křížová cesta – Petřín” 
 

Foto je důkazem absolvování výletu. Fotky pošlete na e-mail: polyconsulting@volny.cz 
 
 
 

   
 
 
 
 



 

Foto z května – Z Řevnic na Skalku u 
Mníšku pod Brdy 
 
 
 
 
 
 
 
Foto ze září – Na Okoř 



TERMÍNOVÁ LISTINA VÝLETŮ V ROCE 2021 

             17/1/2021                              7 měsíc – prázdniny/speciál 
             21/2/2021                              8 měsíc – prázdniny/speciál 
             21/3/2021                              19/ 9/2021 
             18/4/2021                              17/10/2021 
             16/5/2021                              21/11/2021 
             20/6/2021                              19/12/2021 
 

Výlet TOMů v 1Q a 2Q 2021 „Z vlastní vůle“ 
 
Tak jsme na popud TOMu hned 
vyrazili na pořádný výlet směr Brdy 
(někdo přece musí být první :-) 
Dorazili jsme až na konec 
Měcholup, ale pro nedostatek 
zásob jsme museli výpravu přerušit 
a vrátili se domů na kafe. 
 

Ušli jsme úctyhodných 2,56 km. 
Bylo to příjemné, a tak akorát. 
 

Vaši Jára a Jana  

TOM 17.1.2021. - 7,2 km  
Iva Poldaufová: hlásím, že jsme 
s Danou Nowakovou byly ve 
Stromovce. 

Iva Poldaufová 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

TOM 22.1.2021 - 20,2 km.  
Velká Chuchle a 5 mostů: Lahovický, 
Zbraslavský, dálniční, Branický, Barrandovský. 
Přírodní památka Komořanské a Modřanské 
tůně. 
                                                       František Kafka 



 
 
 
TOM 23.1.2021 - cca 5 km. 
Z Barrandova do Holyně a 

zpět. Bylo nám dobře 😊 
Kohútovi a Bartošovi 

 
 
 
 

 

TOM 23.1.2021 – 6 až 7 km. Byli 
jsme na výletě se 
Standou Maškem u kostelíka 
Jana Křtitele u Buštěhradu Bylo 
to fajn, užili jsme si to, jen nás 
bylo málo.  

Lucka a Vláďa F. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TOM 25.1.2021. - 11 km 
Veltrusy se Standou 
                        František Kafka 
 
 
TOM 31.1.2021 – 6,3 km.  
Výprava k Vltavě – les na Kamýku                                                       

J. a M. Müllerovi 
 



 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TOM 31.2.2021. – cca 6 km  
Po stopách TOM výletu Vypich,  
Řepy, Bílá Hora 

Z. a Z. Bartošovi 
 

TOM 31.1.2021 – městské km. 
Zdravím z výletu do Mělníka. 
Najeli jsme hodně, nachodili 
málo, ale bylo to krásné. 

J. Michalcová 
 

 

TOM 13.2.2021 – 10,6 km. 
Z Nelahozevsi zastávky ČD k 

veltruského zámku, dále k hlavni 
bráně a pak k vodě. Podél Vltavy do 

Kralup (nádr. ČD), vše po MZT. 
R. a V. jun. Vondráškovi 

 

 

TOM 31.1.2021 – 12 km.  
„Královská cesta – PALÁDIUM ", 
okolím Kbel – do Vinoře. 

 R. Zelenka 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

TOM 12.-14.2.2021 – cca 26 km. 
Víkend prožitý na Božím daru. Zdolání 
Ježíškovy cesty a blízkého okolí (starší 

pěšky, mladší běžky i pěšky)  
s nakouknutím k sousedům do 

Německa alespoň pár kroků za hranici 
Bartošovi 

 

 

 
TOM 14.2.2021 – cca 8 km. 

Kbely, Satalice, Vinoř – ke kapličce 
R. Zelenka 

 

 

 

TOM 25.2.2021 – 6 km 
z chaloupky na Zemřelově (Visalaje, 

Krásná) na Bílý Kříž 
rodina Nohejlových 

 

 

 

TOM 1.2.2021 – 26,5 km. 
Brdy – Padrťské rybníky (běžky, občas 

pěšky) z Rožmitálu 
František Kafka 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Výlety během jarních prázdnin 
s mými holkami. 

Kokořínsko a Příhradské skály 
Honza Bezděkovský  

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 
 

 
 

 

 

TOM 1.3.2021 - 9 km  
Český kras:  

Bubovice – Paní hora – Velká hora.  
 

Na Paní hoře vysadil jeden botanik před více než 
100 lety miniaturní modřence. Každý rok jich 
tam kvete v době květu sněženek hodně přes 

1000. Jejich výška je jen několik málo cm. 

František Kafka 
 

 

TOM 7.3.2021 – 8,5 km 
výlet kolem Hvězdy a Libočáku 

Z. a Z. Bartošovi a S. Mašek 
 
Honza Bezděkovský  

 

 

 

TOM březen 2021 – x,x km 
výlet Prahou 

M. & J. Prokopovi 
 
Honza Bezděkovský  

 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

TOM 2.4.2021 – 5,5 km 
po Prokopských luzích a hájích 

(Leontýna spící v kočáru) 
rodina Nohejlových 

 

 

 

TOM 2.4.2021 – 6 km 
Kolem Hvězdy 

 (na Medvědí česnek také) 
rodina Bartošových 

 

 

 

TOM 3.4.2021 – 3,5 km 
nedaleko Prokopského údolí, 

důstojným tempem. Leontýnka  
zrovna spí, my až po procházce :-) 

J+J+Z+J+V+F+L 

 



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

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

 Radek Zelenka                                      

 

TOM 4.4.2021 –cca 6 km 
po Petřínských pláních 

Vondráškovi 
 

 

 

TOM 10.4.2021 –cca 9,5 km 
Kolem Labe lužním lesem, 

Když kvetou sasanky. Nádhera 
D. a K. Srchovi 

 

 

 

TOM 4.4.2021 –? km 
Posíláme krátký pozdrav z našeho 

výletu do ekocentra  
Prales v pražských Kbelích. 

Protože nesmíme vycestovat z Prahy, dojeli jsme 
si vlakem kousek od našeho bydliště. Určitě 

doporučujeme všem, je to kousek, a hlavně je 
tam klid, krásná příroda a málo lidí. A když 

budete stát na špatném nástupišti, když přijíždí 
vlak, budete to mít i s adrenalinem jako my. Za 

zlomek KD1 

Sam Dolejš 

 



SLUŽBA ŽEN 
 

ODDĚLENÍ  SLUŽBY ŽEN  

v roce 2020 
 
Oddělení Služby žen bylo v roce 2020 postižené uzavřením sboru od poloviny března 
do května. Akce byly proto jen sporadické. 
 

Stejně jako i v jiných letech se Služba žen zaměřila na tyto oblasti: 
1) akce pro ženy – členky sboru 

2) aktivity směřující od žen k ostatním členům sboru 

3) spolupráce s oddělením Služby žen při Českém sdružení CASD a Česko-

slovenské unii (společné akce) 

4) neformální pomoc - „ženy ženám“. 

 

Akce pro ženy  
V sobotu 25. dubna jsme se ve smíchovském sboru společně modlili za ženy v našem 
sboru a církvi a za oddělení Služby žen. 
 

Připravovali jsme ve spolupráci s oddělením Služby žen Českého sdružení CASD 
konferenci žen. Ta se však kvůli protiepidemickým opatřením nemohla uskutečnit ani v 
plánovaném jarním termínu, ani v náhradním podzimním termínu. Ani podzimní setkání 
žen v Poděbradech se nemohlo konat. 
 

Pro ženy bylo připraveno jedno z vysílání cyklu Jsme spolu – s Ráchel Bícovou. 
  

Další aktivity 
Smíchovské ženy se zapojily do vaření sobotních polévek pro seniory a potřebné. Je to 
aktivita dlouhodobá, pokračuje díky ochotě žen (i mužů) již sedmým rokem. Ženy 
pomáhaly také při zajišťování občerstvení pro členy sboru a hosty bohoslužeb. V páteční 
podvečery se začala scházet modlitební skupinka žen.  
 

V sobotu 12. prosince se uskutečnila výtvarná dílna Scrapbookové odpoledne, při 
kterém si ženy i děti vyráběly z papíru různá přáníčka, obrázky a diáře.  
 

Oddělení Služby žen hledá i další možnosti zapojení do sborového života a podporuje 
aktivity ostatních oddělení (například sborový zpěv, víkendy a kluby zdraví, páteční 
setkávání, křesťanský domov, aj.). 
 

Co chystáme pro rok 2021 
Modlíme se za brzké otevření modlitebny a za možnost scházet se. Připravujeme 
konferenci žen v on-line přenosu. Podporujeme se navzájem a myslíme na naše sestry 
v jiných sborech. Kéž nám Pán Bůh dává sílu a moudrost k našim aktivitám. 
  

Za oddělení Služby žen Jitka Michalcová 
 



SBOROVÝ ZPĚV 
 

Na začátku roku 2020 jsme jako dirigenti měli se sborovým zpěvem velké plány. Po 
vydařeném adventním koncertu v prosinci 2019 jsme se pilně vrhli na přípravu koncertu 
velikonočního, na který jsme se velmi těšili. Tak jako všem ostatním, i nám zkřížil korona 
virus plány a donutil nás zrušit vše plánované. A ačkoli jsme několikrát poctivě zvažovali 
všechny možnosti a velmi bychom si přáli si s vámi brzy z plna hrdla zazpívat k Boží 
oslavě, víme, že společný zpěv je ze zdravotního hlediska rizikový, a proto něco 
takového v dohledné době není a nebude možné.  

Nicméně léta poctivé práce můžeme zúročit alespoň výběrem archivních písní jako 
součásti online bohoslužeb. Věříme, že si u těchto historických nahrávek nejen 
zavzpomínáte, ale že se k nim také doma svým zpěvem přidáte. 

Pro rok 2021 přejeme všem pevné zdraví a těšíme se na shledanou při obnovených 
zkouškách. 

Do té doby, ať je vám co nejvíce do zpěvu! 

Vaši dirigenti 

 

 

 

 

 



VÝBOR SBORU 
 

VOLEBNÍ OBDOBÍ 2018–2020–2021(covid 19) ** 
 

Václav Vondrášek                   kazatel 

Sílová Soňa kazatel  
Müller Milan                     1.starší sboru 
Bezděkovský Petr                starší sboru  
Heczko Robert                     starší sboru                        
Bartoš Jaroslav  starší sboru  
Balcar Marek                     vedoucí sboru  
Boušková Anna                     tajemník sboru  
Voleská Jana                         pokladník sboru  
Zelenka Radek                      první diakon 
Bláha Pavel                           vedoucí odd. evangelizace  
Kubík Jan st.                         vedoucí sobotní školy  
Dolejš Samuel                 vedoucí KD1 
Jakub Fraj Klub Pathfinder 
 

**sborové volby by měly proběhnout během 2Q roku 2021 
 

ROZDĚLENÍ ODPOVĚDNOSTI (PATRONACE)  
STARŠÍCH A VEDOUCÍHO SBORU ZA OBLASTI A ODDĚLENÍ V OBDOBÍ 2018-2020 
Koncept – podpora a dialog s vedoucími oblastí a oddělení (bez ohledu na to, zda jsou 
či nejsou ve VS), podpora potřeb oddělení ve VS tam, kde vedoucí není členem VS. 
Marek Balcar (MB), Jaroslav Bartoš (JB), Petr Bezděkovský (PB), Róbert Heczko (RH), 
Milan Müller (MM), Společná zodpovědnost kazatelů a starších (K+S)  
 

Oddělení, Oblasti Vedoucí, koordinátor Patron 

ODDĚLENÍ 

MISIE Pavel Bláha   RH 

DIAKONIE Radomír Zelenka   JB 

SBOROVÁ AGENDA-tajemník Anna Boušková  starší 

ŘÁDY*   MM  

KRONIKA Marie Komárková  MM 

FINANCE, MAJETEK-hospodář Jana Voleská  MM 

GENERACE 

MLÁDEŽ Vít Oczko  PB 

KD1 KD1 KD1 

KD2 KD2 KD2 

KD3 KD3 KD3 

Generace 50plus Generace 50plus Generace 50plus 



BOHOSLUŽBY 

SŠ Jan Kubík st.  MM 

DSŠ Barbora Bezděkovská  PB 

BOHOSLUŽBA SLOVEM kazatelé, laici  K+S 

VP Starší, diakoni VP MM, JB 

ČINNOSTI 

KP Jakub Fraj  JB, PB 

ADRA Mirka Žaludová  JB 

APP Jana Perdomo  MM 

SLUŽBA ŽEN Jitka Michalcová  RH 

KZ Luděk Bouška  RH 

TOM Radek Zelenka  JB 

HUDBA, ZPĚV Lenka Říhová  RH 

ZPĚV DĚTÍ Vladěna Nohejlová  JB 

TECHNICkÉ ZAJIŠTĚNÍ 

OZVUČENÍ Jaromír Říha  RH 

PROMÍTÁNÍ Jan Slavíček  RH 

MEDIÁLNÍ SLUŽBY 

ZPRAVODAJ Jaroslav Bartoš  JB 

INTERNET, KOMUNIKACE František Nohejl  PB 

PŘENOSY ON-LINE Martin Havlíček  PB 

NÁSTĚNKY vnější Ilona Hudová  MM 

SLUŽBY OSTATNÍ 

SÁL Eva Bartošová    RH 

KUCHYNĚ Jitka Michalcová  RH 

PLÁNOVÁNÍ 

ROČNÍ Marek Balcar  RH 

ČTVRTLETNÍ Jaroslav Bartoš  JB 

PŘÍBĚHY Barbora Bezděkovská  PB 

TEXTY Robert Heczko  RH 

PŘÍSPĚVKY Jana Prokopčáková  MM 

LITERATURA, PERIODIKA 

KNIHOVNA Marie Komárková  MM 

TRAKTÁT Pavel Bláha   RH 

 



                        PLÁN ČINNOSTI SBORU 2021 
 

2021 

 
Plán činnosti sboru je ovlivněn pandemií coronaviru Covid-19 

 

1.Q.2021 

Datum   Oddělení Program  

2.1. dopl. so Sbor Den modlitby a půstu 

      

6.-16.1. st-so Sbor Deset dní modliteb za vylití Ducha svatého 

9.1. dopl. so Sbor Den zdraví 

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

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

        

16.1. dopl. so Sbor Den náboženské svobody 

16.1. odpol. so Sbor   

17.1. ne   Výlet TOMů 

        

23.1. dopl. so Sbor   

23.1. odpol. so Sbor   

        

29.-31.1 pa-ne KD ČS Kudy kam po rozvodu 

30.1. dopl. so Sbor   

30.1. odpol. so Sbor   

        

6.2. dopl. so Sbor Den osobní evangelizace 

6.2. odpol. so Sbor   

8.-14.2. po-ne KD ČS Národní týden manželství 

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

        

13.2. dopl. so Sbor   

13.2. odpl. so Sbor   

        

19.-21.2.   Pathfinder, ČS Výroční setkání ČS KP 

20.2. dopl. so Sbor Večeře Páně 



20.2. odpl. so Sbor   

21.2. ne   Výlet TOMů 

        

21.-28.2. ne-ne KD2 Společná dovolená KD2 – Bobovka 

27.2.dopl. so Sbor   

27.2. odpl. so Sbor   

        

6.3. dopl. so Sbor   

6.3. odpol. so Sbor   

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

        

12.-14.3. So-ne Pathfinder, ČS Vůdcovský kurz 

13.3. dopl. so Mládež, ČS ANDĚL Praha 

13.3. odpol. so Mládež, ČS ANDĚL Praha 

13.3-20.3. so-so Mládež, ČS Modlitební týden mládeže 

        

20.3. dopl. so Sbor Den dětí 

20.3. odpol. so Sbor   

21.3. ne   Výlet TOMů 

        

 

2.Q.2021 

1.-5.4. čt-po Mládež, ČS Mission camp - Olomouc 

3.4. dopl. so Sbor Den modlitby a půstu, Velikonoční Večeře Páně  

3.4. odpl. so Sbor   

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

        

10.-11.4. so-ne Pathfinder, ČS 12 klíčů 

10.4. dopl. so Sbor Sbírka pro projekty Hope Channel 

10.4. odpl. so Sbor   

        

16.-18.4 pa-ne Pathfinder, ČS Vůdcovský kurz 

16.-17.4 pa-so OASR Unijní konference mužů 

17.4. dopl. so Sbor   

17.4. odpl. so Sbor   



18.4. ne   Výlet TOMů 

17.4-23.4 so-pa KD ČS Rozdávání misijních knih  

        

24.4. dopl. so Sbor   

24.4. odpl. so Sbor   

        

1.5. dopl. so Sbor Den jednoty v misii 

1.5. odpl. so Sbor   

        

8.5. dopl. so Sbor, ČS Modlitba za ADRA – sbírka 

8.5. odpl. so Sbor   

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

        

15.5. dopl. so Sbor Den zdraví v rámci EUD, Modlitba za ADRA – sbírka 

15.5. odpl. so Sbor   

16.5. ne   Výlet TOMů 

        

20.-23.5.   Pathfinder, ČS Vůdcovský kurz 

22.5. dopl. so Sbor 
Den modlitby za ohrožené děti, Sbírka pro domácí a     
celosvět. misij. Projekty 

22.5. odpl. so Sbor   

23.05. ne Petrklíč, Archa Výlet pro seniory a jejich rodiny 

        

29.5. dopl. so Sbor   

29.5. odpl. so Sbor   

30.5. ne Petrklíč, Archa Den dětí (KC Petrklíč a DC Protež) 

        

4.-6.6. pa-ne Pathfinder, ČS Robinzonáda 

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

školy 

5.6. odpl. so Sbor   

6.6. ne Petrklíč, Archa Konference neformálních pečujících 

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

        

12.6. dopl. so Sbor Den služby žen 

12.6. odpl. so Sbor   

        



18.6.–20. 6. pa-ne Pathfinder, ČS Rádcovský speciál 

18.6.–20. 6. pa-ne Mládež, ČS Meet UP 

19.6. dopl. so Sbor Den uprchlíků 

19.6. odpl. so Sbor   

20.6. ne   Výlet TOMů 

        

20.6.–27.6 ne-ne KD ČS Dovolená SONS 

25.-27.6. pa-ne Pathfinder, ČS Před táborové setkání 

26.6. dopl. so Sbor 
Večeře Páně, sbírka 13. soboty pro Středoamerickou 

divizi 

26.6. odpl. so Sbor   

        

19.6. odpl. so Sbor   

    

3.Q 2021 

3.7. dopl. so sbor Den modlitby a půstu 

3.7. odpl. so Sbor   

        

10.7. dopl. so Sbor Den misie 

10.7. odpl. so Sbor   

11.-18.7. Ne-ne Pathfinder, ČS Tábor ZS (mladší) 

        

17.7. dopl. so Sbor Den evangelizace prostřednictvím médií 

17.7. odpl. so Sbor   

18.-25.7. Ne-ne Pathfinder, ČS Tábor ZS Speciál (starší) 

        

24.7. dopl. so Sbor Sobota dětí 

24.7. odpl. so Sbor   

25.7.-31.7. Ne-so Sbor – KD2 Letní dovolená KD2 

25.7.-1.8. Ne-ne Pathfinder, ČS Vůdcovský kurz 

        

31.7. dopl. so Sbor   

31.7. odpl. so Sbor   

        

2.8.–6.8. po-pá Mládež, ČSU RAILtour 

7.8. dopl. so Sbor 
Den evangelizace prostřednictvím projektů Globální 

misie 



7.8. odpl. so Sbor   

8.-15.8. ne-ne KD ČS Kongres rodin 

        

14.8. dopl. so Sbor den zakládání sborů 

14.8. odpl. so Sbor   

14.-22.8. ne-ne Pathfinder, ČS Camporee 

15.-22.8. ne-ne Mládež, ČS INRI BIBLE Deuteronomium 

16.-20.8.   Pathfinder, ČS Příměstský tábor 

16.-20.8.   Petrklíč, Archa Příměstský tábor 

21.8. dopl. so Sbor den vzdělávání 

21.8. odpl. so Sbor   

        

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

28.8. odpl. so Sbor   

        

3.-5.9. pa-ne Pathfinder, ČS KP Sněm 

4.9. dopl. so Sbor Sbírka na stavební projekty sdružení  

4.9. odpl. so Sbor   

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

        

5.-11.9. ne-so KD ČS Týden rodinné soudržnosti 

5.-12.9. ne-ne OASR Generace 50+ Luhačovice 

11.9. dopl. so Sbor Sbírka pro celosvětovou misii 

11.9. odpl. so Sbor   

        

17.-19.9. pa-ne Pathfinder, ČS Potáborové setkání 

18.9. dopl. so Sbor Den Klubu Pathfinder  

18.9.. odpl. so Sbor   

19.9. ne   Výlet TOMů 

19.9. ne ČSU Výbor unie 

        

21.-29.9. út-st EUD EUD ADRA Finance Summit v Praze 

25.9. dopl. so Sbor Sbírka 13. soboty pro Jihopacifickou divizi  

25.9. odpl. so Sbor   

        

    



4.Q 2021 

27.9-3.10.   Petrklíč, Archa Dovolená seniorů 

2.10. dopl. so Sbor Večeře Páně, Den modlitby a půstu 

2.10. odpl. so Sbor   

        

7.-13.10. čt-st GK GK výroční výbor 

9.10. dopl. so Sbor Den kazatelské služby 

9.10. odpl. so Sbor   

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

        

16.10. dopl. so Sbor 
Den daru proroctví,  

Sbírka pro potřeby DC ADRA ČR 

16.10. odpl. so Sbor   

17.10. ne   Výlet TOMů 

        

22.-24.10. Pá-so Pathfinder, ČS Múzička 

23.10. dopl. so sbor Sobota stvoření 

23.10. odpl. so Sbor, Evangel. 
"Albert Schweitzer – muž, na kterého bychom  
neměli zapomenout" (17h) 

        

29.-31.10. pá-ne Mládež, ČS INRI Bible víkendovka 1 

30.10. dopl. so sbor   

30.10. odpl. so sbor   

        

6.-13.11. so-so Sbor Modlitební týden 

6.11. dopl. so Sbor Modlitební týden zahájení 

6.11.. odpl. so Sbor   

7.11. ne Petrklíč, Archa Výlet pro seniory a jejich rodiny 

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

        

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

Globální misie 

13.11. odpl. so Sbor, Evangel. "J. A. Komenský – muž víry, naděje a lásky" (17h) 

17.11. st Pathfinder, ČS Stezka písmáků 

        

19.-21.11. pa-ne ČSU ODSŠ unijní setkání učitelů 

20.11. dopl. so Sbor   



20.11. odpl. so Sbor   

21.11. ne   Výlet TOMů 

        

25.-27.11 čt-so ASI ČS ASI-CS, z.s. unijní setkání 

27.11. dopl. so Sbor   

27.11. odpl. so Sbor   

28.11. ne ČSU Výbor unie 

        

3.-5.12. pa-ne Mládež, ČSU INRI Bible víkendovka 2 

4.12. dopl. so Sbor Den křesťanského správcovství / Sbírka pro ADRU SK 

4.12. odpl. so Sbor   

5.12. ne Petrklíč, Archa Konference neformálních pečujících 

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

        

10.-12.12. pa-ne Pathfinder, ČS Výroční setkání ČS KP 

11.12. dopl. so Sbor   

11.12. odpl. so Sbor   

        

18.12. dopl. so Sbor Večeře Páně 

18.12. odpl. so Sbor   

19.12. ne   Výlet TOMů 

        

25.12. dopl. so Sbor   

25.12. odpl. so Sbor   

    

2022 

1.1. dopl. so Sbor   

1.1. odpl. so Sbor   

        

8.1. dopl. so Sbor   

8.1. odpl. so Sbor Novoroční bohoslužba 

 
 
 
 
 



Pravidelně – jednou za týden: 

Schůzky mládeže: pátek 

Schůzka Klubu Pathfinderu: úterý 

Sborový zpěv: sobota 

Dětský zpěv: sobota 

Mládež zpěv: dle potřeby 

Učitelé SŠ: sobota 

 

Pravidelně – jednou za měsíc: 

Setkání Klubu zdraví: sobota 

Výlet TOMů: neděle 

KD1, KD2, KD3 a Generace 50plus: sobota 

 

 

 

 

 

 
 
 
 



PŘIPRAVILI JSME PRO VÁS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sborníky kázání N°1  

Mix kázání 

a N°2 

Miloslav Žalud 

jsou již k dispozici na 

www.casdsmichov.cz  

 

Pro seniory jsme připraveni tyto 

sborníky vydat 

 v tištěné formě.  

Stačí si o ně říct. 

Sborníky kázání N°3 Radomír 

Jonczy 

a N°4 

Jiří Drejnar 

se pro vás připravují a budou 

k dispozici postupně v měsíci 

květnu. 

 

http://www.casdsmichov.cz/


 



 



 



 

Smíchovský Zpravodaj, informační týdeník vydává Sbor CASD Praha Smíchov 
Odpovědný redaktor Jaroslav Bartoš. Vychází každý týden v sobotu v nákladu 150 ks. Případné změny v programu jsou vyhrazeny. 

Uzávěrka příspěvků je čtvrtek.Redakce příspěvky neupravuje a otiskuje je v plném znění. Za tiskové chyby se omlouváme. 
Další informace naléznete na internetových stránkách sboru –www.malvazinky.zde.cz;  www.casd.cz/praha-smichov 

http://www.casd.cz/praha-smichov

