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 ročník 21/číslo 1073 
 

PROGRAM SOBOTNÍ BOHOSLUŽBY  
 

9:00 hodin 

Studium sobotní školy on-line 
téma úkolu: „Nemoc a vytoužená ́úleva“ 
• Sobotní škola začíná od 900 hod. vede Pavel Bláha 

https://meet.google.com/coc-bxdi-vmh  

10:45 hodin 

Bohoslužbu vede Robert Heczko 
 

• Společná píseň č. 114 „Důvěřuj mi každý den" (v sedě)  
• Sborová oznámení  
• Společná píseň č. 178 „Ten, kdo přijal milost Boží"  
• Modlitba  

 

• Sbírka pro sbor a misii 

• Příběh pro děti 
• Společná píseň č. 209 „Co činí Bůh, vždy správné jest"  
• Čtení textu Bible – Řím 14,1.-4., 19.-23 (SnC) 
• Tichá modlitba   
• Kázání – Václav Vondrášek 

Téma: „Silní a slabí před třetí vlnou pandemie“ 
• Chvíle ke ztišení – hudební přednes – Jan Kubík 

„Michael Gotthard Fischer: Andante“ 
• Společná píseň č. 251 „Já vím, komu jsem uvěřil 
• Modlitba – Václav Vondrášek 

 

• Rozloučení  
• Společná píseň č. 171 „Pane veď nás jen“  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 Informační týdeník Sboru CASD Praha 5 – Smíchov 

       21. srpen 2021 

https://meet.google.com/coc-bxdi-vmh


Oznámení 
 

Studium Sobotní školy bude přenášena on-line od 900 hod.  
Od 1045 hod bude bohoslužba probíhat naživo za dodržení pravidla 6R  

 

- Přejeme požehnanou sobotu všem, kteří navštívili náš sbor. 
 

- Dnes, 21. 8., slovem z Písma bude sloužit bratr Václav Vondrášek. 
 

- Příští sobotu, 28. 8., bude kázáním sloužit bratr Robert Řehák. 
 

-Páteční Smíchovské foyer probíh vždy v pátek od 2000 hod. 
 (více info o termínech setkávání na našem webu casdsmichov.cz nebo u J. Kubíka) 

 

-Zveme vás k pokračování série „Achillovy paty“ tuto sobotu, 21. 8.,  
od 1700 hod sledovat můžete na odkazu https://www.achillovypatyevoluce.cz/diskuze/ 

 

-V neděli, 29. 8., se uskuteční výlet T.O.M. speciál „Dotkni se historie“ 
 

-V sobotu, 18. 9., jste zváni na setkání Klubu zdraví od 1400 hod v učebně 
na téma "Zdraví a spokojenost z hlediska Bible I." se Soňou S. 

 

- 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 srpnu mysleme na svých 

modlitbách na: Sborové společenství. 
 

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

 
  

 
 

 

 
 

 

 
 

 

        Pravidelné sborové sbírky 
 

Účel: sbírka misie 
Bankovní účet: 5053339/0800 
Variabilní symbol: 11106 
Částka: dle vašeho uvážení 
Děkujeme za váš dar. 
------------------------------------------ 
 

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

 
 
 
 

 

V období 22. – 28. 8. 2021 oslaví narozeniny: 
 

Bartlová Jana (24.8.); Bezděkovský Jan (25.8.) 
 

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

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

https://www.achillovypatyevoluce.cz/diskuze/


 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
SOBOTNÍ ŠKOLA ON-LINE 

 

V příštím týdnu (22.8.-28.8.2021) se můžeme nechat inspirovat biblickými texty k 
přemýšlení nad sobotou jako jedinečným Božím darem, kterým nám Bůh chce dat 
odpočinek tolik potřebný v našich hektických životech – odpočinek fyzický, duševní i 
duchovní. 
 

Texty: Gn 1–2; Ex 20,8–11; Ex 16,14–31; Dt 5,12–15; Iz 58,13.14 
 

Téma: Pokoj Vám (13 lekcí)  
Lekce 9: Sobota – rytmus odpočinku 
              Sobota, její poselství a významy 
 

I. Sobota a stvoření 

• Gn 1 a 2: Boží dílo pro jeho děti (neděle) 

• Ex 20,8–11: Sobota jako připomínka stvoření (pondělí) 
II. Sobota a vykoupení 

• Ex 16,25–31: Bůh se stará o své zachráněné děti (úterý) 

• Dt 5,12–15: Sobota jako připomínka záchrany (středa) 



III. Prožívání soboty 

• Iz 58,13.14; Lv 19,3: Jak prožít den odpočinku (čtvrtek) 
 

Sobotní škola on-line od 9:00 hod. 28.srpna 2021 
https://meet.google.com/coc-bxdi-vmh 
 

PDF lekce: https://sobotniskola.casd.cz/lekce_PDF/aktualni/08.pdf 
Audio lekce: https://www.youtube.com/channel/UC2H6y99aQFPCsCGAL9h-
isg/featured 
Bible pro dnešek s teoložkou Soňou Sílovou - pořad HopeTV inspirován tématem lekcí 
sobotní školy https://www.hopetv.cz/porady/vsechny-kategorie/28-bible-pro-dnesek   
 

VZKAZY, PODĚKOVÁNÍ, NABÍDKA… 
 

 

 

BOHOSLUŽBY V  NAŠEM SBORU  od soboty 1. července 2021 
 

Bohoslužby se mohou konat, počet přítomných osob je bez omezení kapacity míst 
k sezení v místě konání bohoslužby. Platí pravidlo 6R.  

Bohoslužby probíhají od 10:45 hod. Sobotní škola zatím zůstávají v režimu on-line. 
Za VS J. Bartoš 

 

KAZATELSKÁ EPIŠTOLA SMÍCHOVSKÝM – 59. kapitola 

Kam vede tahle moje cesta? 
 

Milé sestry, milí bratři, milí přátelé, 
ještě zavzpomínám na týden s naším smíchovským „kádéčkem” v Rychlebských 
horách na česko-polských hranicích. Jeden den jsme se vydali na výšlap, který vedl 
právě přímo po hranicích a cesta byla krom známých turistických značek lemována 
ještě cedulkami „Solidarność” a také informačními panely s fotkami ze setkávání 
československých a polských disidentů, která probíhala za dob totality právě v 
těchto místech. Přesně dnes je další výročí okupace naší země „spřátelenými” vojsky 
z roku 1968 a je na místě si připomenout útrapy, ale i statečnost těchto lidí i 
mnohých bratrů a sester, kteří byli pro víru v Ježíše Krista a pro své svědomí 
perzekuováni. 
 

O něco dále jsme se ocitli na pohodlné široké cestě s tím, že máme dojít na zříceninu 
hrádku Karpień. Já se ale se starším synkem zdržela focením kytiček podél cesty a 
najednou všichni zmizeli v ohybu cesty, no, a tak jsme zrychlili krok, abychom naši 
skupinku dohnali. Ale ačkoli jsem si to štrádovali fofrem, nikde nikdo a začalo mi 
docházet, že tady něco nehraje a v rychlosti chůze to nebude. Jako totální klišé v 
nějakém špatném filmu v tu chvíli zahřmělo z okolo se ženoucí bouřky a najednou 
mi bylo na té široké cestě úzko. No, žádné drama se nakonec nekonalo, v horách byl 
dokonce signál, tak jsem se prostřednictvím telefonu dozvěděla, že jsme minuli 
nenápadnou odbočku, úzkou, hrbolatou, rozbahněnou a hrozně do kopce. Na ní na 
nás čekal Radek s Vaškem, což bylo moc milé a pozorné, ostatní totiž už na hradě 
obědvali. 

https://meet.google.com/coc-bxdi-vmh
https://sobotniskola.casd.cz/lekce_PDF/aktualni/08.pdf
https://www.youtube.com/channel/UC2H6y99aQFPCsCGAL9h-isg/featured
https://www.youtube.com/channel/UC2H6y99aQFPCsCGAL9h-isg/featured
https://www.hopetv.cz/porady/vsechny-kategorie/28-bible-pro-dnesek


A mně to připomnělo: „Toto praví Hospodin: „Stůjte na cestách a vyhlížejte, ptejte se 
na stezky věč-nosti: Kde je ta dobrá cesta? Vydejte se po ní a vaše duše naleznou 
klid…” (Jer 6,16) Někdy je dobré se zastavit a udělat revizi toho, kam ve svém životě 
směřuji. Rychlost pohybu ani pohodlnost cesty nejsou tím nejdůležitějším 
parametrem. Tím nejdůležitějším je směr. Směr vzhůru (na hrad), k Boha milujícímu 
lidu (naší skupince) a ke společnému stolu (jak zní Boží pozvání). 

Požehnanou sobotu, požehnaný týden a dobrý směr přeje a srdečně zdraví 
Soňa Sílová, vaše kazatelka 

Milí zpěváci, 
také se vám již stýská po zpívání naživo? 

S radostí vám chceme jako tým dirigentů oznámit, že od září obnovujeme pravidelný 
sborový zpěv. Okolnosti nás samozřejmě nutí respektovat daná hygienická opatření. 
Pokud chceme zpívat, těžiště naší práce více přesuneme na domácí přípravu, společné 
zkoušky budou hlavně na dopilování a secvičení, přesto budou velmi důležité. 

První sborovou píseň chceme společně zpívat hned první zářijovou sobotu 4. 9. – Přijď 
Duchu svatý, já prosím. Proto první nácvik bude již v pátek 3. 9. od 17.15 hod. Prosím 
udělejte si čas a přijďte. Vzhledem k tomu, že jsme rok a půl nenacvičovali, možná se 
trochu budeme muset věnovat i hlasové přípravě. Plánujeme secvičovat i další písně na 
následující soboty: Chci být jak Ježíš (ženský sbor), Ó Bože světlo naše, Otcovské žehnání, 
Alelui, Bůh rozumí a Pod křížem. Notový materiál, případné nahrávky a podrobnější 
informace pošleme přes mailovou komunikaci od Vlaďky Nohejlové. 

Chystáme i další repertoár, doufáme i v to, že v prosinci budeme moci uskutečnit 
koncert. 

Moc se těšíme na naši společnou práci a odevzdáváme Bohu naše plány, snahy, 
schopnosti, naději i touhu Jej chválit a oslavovat.        

Vaši dirigenti 



Klub zdraví v sobotu 18. září 2021 
 

Milí členové Smíchovského sboru, sestry a bratři, 
 

srdečně Vás zveme na 1. setkání Klubu zdraví s novou vedoucí klubu sestrou 
Ivou Poldaufovou. Setkání se uskuteční v sobotu 18. září 2021 od 14 hodin v 
učebně sboru, Peroutkova 57, Praha 5. Téma bude "Zdraví a spokojenost z hlediska 
bible I." se Soňou (bude to celý cyklus) 
 

Na programu bude: 
- rozcvička k protažení těla 
- krátké představení Ivy Poldaufové a její vize pro Klub zdraví 
- chvilka k osvěžení ducha se sestrou Soňou Sílovou na téma Zdraví a spokojenost 
z hlediska Bible  
- sdílení, povídání a občerstvení. 
 

Další termíny setkání Klubu zdraví do Vašeho kalendáře: 
23. 10. 2021, 20. 11. 2021, 11. 12. 2021 vždy od 14 hodin v učebně sboru, nebude-li 
včas uvedeno jinak. 
 

Budeme rádi, když se s Vámi setkáme. 
Iva Poldaufová, za Klub zdraví                         

  Jitka Michalcová, za oddělení Služby žen 
 

Termíny podzimních akcí KP a KCP.  
 

Posílám na vědomí všem zainteresovaným. 

• 3. - 5. 9.   Sněm KP (akce KP) 

• 4. 9.  vítání dětí v novém školním  

• 10. - 12. 9.  potáborové setkání  
(přesunuto z termínu, který kolidovat se Zemí živitelkou) (akce KP) 

• 19. 9.  výlet Archy pomoci pro seniory  
(místo zrušené dovolené seniorů) (akce KCP) 

• 21. 9.  první schůzka oddílu Penguins (akce KP) 

• 26. 9.  Den dětí s Protěží a Petrklíčem v Grébovce (akce KCP) 

• 1. - 3. 10.  víkendovka pro vedoucí (akce KP) 

Jakub Fraj 
 

 

Pozvánka na ADRAběh 2021 – Běžím pro Sýrii 
 

Možná jste se nikdy našeho ADRAběhu v minulosti neúčastnili anebo už naopak přesně 

víte, o co při ADRAběhu jde: o propojení běhu či chůze s dobrým úmyslem někomu 

pomoci. 
 

Srdečně vás všechny zveme na osmý ročník ADRAběhu 2021. 

Bude se konat od 17. do 28. září 2021. 

Naplánujte si běžeckou či pěší trasu, jednorázově či na etapy, od 5 km do 70 km. 

Kdekoliv je vám milé. S kýmkoliv blízkým. Nebo sami.  

Registrovat se můžete již dnes! 

http://click.em11cl.eu/g-o/00Db0000000c0O8EAI-a1D6700000CfIdOEAV/2C930F25-9BCE-E50B-7A4D-D48113E5A67E/1635723D-CF9A-5CE8-5FDC-8E6FEDEEF7AF
http://click.em11cl.eu/g-o/00Db0000000c0O8EAI-a1D6700000CfIdOEAV/2C930F25-9BCE-E50B-7A4D-D48113E5A67E/12892C61-5B86-38CF-2398-37CB26A5F984


 

Komu letos společně pomůžeme? Lidem v Libanonu a Sýrii. Několik let jsme se 

věnovali stavbě tří vodojemů a zabezpečení pitné vody pro Libanonce i Syřany, žijící v 

uprchlických táborech. Také chceme pomoci Syřanům přímo v Sýrii. 
 

Jak? Obnovou zničeného obydlí, škol a pouličního osvětlení. 

Právě pouliční lampy, které chceme díky ADRAběhu zakoupit a na potřebných místech 

instalovat, jsme zvolili jako symbol světla, bezpečí a obnovené naděje pro Sýrii. 
 

Více o smyslu pomoci ADRAběhu 2021 Běžím pro Sýrii na www.adrabeh.cz. 

  
Jak ADRA rozděluje další peníze lidem po tornádu?  
 

V rámci přípravy tzv. druhé vlny finanční pomoci ADRA uskutečnila nová šetření 

v postižených domácnostech, aby vyhodnotila aktuální hmotnou, finanční i sociální 

situaci lidí.   
  

V souladu s ostatními neziskovými organizacemi a nadacemi zapojenými do pomoci 

většina zasažených domácností obdrží od organizace ADRA (stejně jako v prvním kole 

finanční pomoci) 150 000 Kč. Několik méně poškozených domácností obdrží 75 000 Kč 

.   
  

ADRA připravila 143 nových darovacích smluv a odeslala lidem další finanční pomoc ve 

výši 21 075 000 Kč.  
  

Do konce srpna máme stále otevřený ADRA Infostánek v Moravské Nové Vsi před 

obecním úřadem. Propojujeme nabízenou pomoc dobrovolníků a řemeslníků s poptávkou 

místních obyvatel.   
 

Přečtěte si příběhy konkrétních lidí z Moravské Nové Vsi, kterým jsme pomohli.  
 

Život po tornádu: 
 

Tři lidé, tři příběhy a tři způsoby, jak se vyrovnat s následky způsobenými tornádem. 

Postupně vám představíme tři obyvatele Moravské Nové Vsi, kteří mají společnou jednu 

důležitou věc, a to víru, že brzy bude všechno alespoň trochu jako dřív. V prvním 

http://www.adrabeh.cz/
http://click.em11cl.eu/g-o/00Db0000000c0O8EAI-a1D6700000CfIdOEAV/2C930F25-9BCE-E50B-7A4D-D48113E5A67E/5DA0A2BD-C3EE-026D-AC89-1A561177C8DF


rozhovoru vám představíme paní 

Pavlu, jejíž domácnost je jednou 

z těch, které ADRA díky finan-

čním příspěvkům podpořila. 

Co se vám už podařilo, paní 

Pavlo, za ten poslední měsíc od 

události na domě udělat? 

Podařilo se nám zvládnout 

pokrytí střechy pokrývačem, 

klempířské práce nám zrovna 

dělají. Potom nás ještě čekají nějaké zednické práce, na jaře chceme nechat udělat 

venkovní omítky, dát brizolit. 

Kdo vám pomáhá? 

Pomáhá mi syn, ale často bývá v zahraničí, protože je u vojenského letectva. Když je 

doma, hodně mi pomůže nebo sežene pomoc, kamarády, známé. Ale co se týče odborných 

prací, to objednal raději řemeslníky, které zaplatil. Přece jen – je to docela velká střecha, 

a to nemohli dělat jen tak nějací dobrovolníci, kteří do Moravské přijížďají ochotně 

pomáhat. To mosí dělat ti, kdo to umňá. Syn i všechno na zahradě pouklúzal. 

To je asi v tom zlém ta pozitivní věc – že si lidé pouklízí zahrady a dvorky, na což dlouho 

nebyl čas nebo chuť, nebo už to člověk za ta léta ani neviděl. 

Já jsem synovi říkala, že teď je tu větší pořádek než před tím tornádem.  Ale to jste 

neviděla, co to udělalo na zahradě – já jsem tam měla tři trnky a třešňu. Třešně byly zralé, 

už stačilo jen obrat. Ale o všechny stromy jsme přišli a třešně byly rázem očesané. Jako 

by je někdo v kýblech rozházel po zahradě. 

Jak to teď všechno prožíváte, když přijde nějaká bouřka?  

Bojíme se teď už každé búřky. Stačí sa blýsknút a máme už strach. Šak když teď byla 

zase v noci búřka, nějaké plachty venku pleskaly, tak jsem si říkala: „Snad nepřijdu zas 

o střechu“.  Ale střecha byla dobře udělaná, nikde ani kapka. 

Je dobře, že jste nebyla hned po události sama.  

Přijeli synovi kolegové, celý týden tu dřeli, byli strašně šikovní. Pořád mi říkali: „Běžte 

si lehnút!“ Ale já na to: „Copak já bych mohla ležat a vy tu budete makat? Tak aspoň se 

na vás budu dívat a kafé vám uvařím“.  Dcéra mi také se vším pomáhala. 

Jak dlouho tady v Moravské Nové Vsi žijete? 

Já jsem tady už padesát roků. Pracovala jsem v zemědělství, ve vinařství a v pekárně. 

Jak se sama teď cítíte? Je to spíš úleva, že máte dům pod střechou, nebo na vás teprve 

začalo vše doléhat?  

Spíš doléhá. Protože teď jsem tu sama. Pořád bylo tolik práce. A měla jsem tu ty 

pomocníky. Teď jsem většinu dne sama. 

Jaké tady máte sousedské vztahy?  

Máme tady dobré vztahy. A ještě víc nás to neštěstí spojilo. Jeden súsed mně půjčil 

plynovou bombu, tak jsem mohla vařit. Poté jsem zase já zanésla jednomu starému pánovi 

bramborový guláš. Když mě vracel taléřek, tak měl slzy v očách a ptal sa mňa: „Čím jsem 



si to zaslúžil?“ Tak mu říkám: „Jak a čím jste si to zaslúžil?‘ Copak vy nevíte, že bez vás 

bych nemohla jezdit na kole do vinohradu?“ Celé roky mně totiž ochotně moje kolo 

opravoval. Já sem taky dost kamarádila s jeho ženou, když žila. 

Co byste potřebovala, co vám ještě chybí? 

Já sem spokojená. Hasiči nám pomohli odkludit celý kontajnér. Natrefila sem na dobré 

dobrovolníky, synovi kamarádi přijeli pomoct. Materiál se podařilo zajistit. ADRA nám 

vyplatila 150 000 Kč, už do týdne po podpisu darovací smlouvy. 

Měla jste hodně velká poškození? 

Ten večer, než přišlo tornádo, tak nejdřív vypla elektřina. To jsem se ještě nebála. Pak ale 

začal takový hukot, jako kdyby vám nad hlavú projížďal vlak. Já sem běžela nahoru, kde 

sem se snažila zavřít okno, ale nemohla jsem ho udržat, tak jsem uhnula a v tom začalo 

všechno létat a sklo z oken i dole v prosklené verandě se sypalo. Střecha byla pryč. Odlétl 

bazén, kde bylo málo vody, a trampolína, co tu měla pravnučka. Já sem ale dopadla dobře, 

měla sem jen modřiny a škrábance. Dcéra mně vynadala, že jsem hned neběžela do sklepa 

s mobilem. Sama byla v tu dobu v lázňách. Nemohla sa mně dovolat, nebyl tu signál. 

Volala zeťovi, a ten pro mňa eště ten večer došel. Ale auto mosel nechat u nádraží, nešlo 

projet. Krúpy padaly, pršalo, všude plno nepořádku. Za ruku mňa zeť táhl k nádraží. Já 

dodnes nevím, jak sem tam došla. Spát tu noc nešlo. Druhý den jsme se ráno vrátili do 

domu. 

Súsedi mňa eště ten večer hledali a druhý den na mňa: „Súsedo, my sme vám málem 

rozbili okno, jestli jste v pořádku!“ Já na to: „Mám snad málo rozbitých oken?“  Mňa 

totiž nenapadlo v tom šoku, že mám někomu řéct. Ale oni si pak vzpomněli, že někdo má 

mobil na dcéru a ta jim řekla, že su v pořádku. 
 

„Zvládla jste to všechno moc dobře, paní Pavlo. Přeji vám hodně sil a ať všechno 

postupně na domě a na zahradě dotáhnete. Jsem ráda, že ADRA bude součástí i druhé 

vlny finanční pomoci lidem v Moravské Nové Vsi. Bude to potřeba,“ dodává autorka 

rozhovoru Martina Špinková, koordinátorka PR a fundraisingu, ADRA o.p.s 
 

 

K   A   Z   A   T   E   L   N   A 



 



 



 



 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

Společné prázdninové pátky 

v červenci a srpnu 2021 

20:00 hodin 

POJĎME SI SPOLU 

ZAČÍNAT SOBOTU 
NEFORMÁLNÍ SETKÁNÍ  
S KRÁTKÝM ZAMYŠLENÍM A PROSTOREM PRO 

VZÁJEMNÉ SDÍLENÍ  

https://meet.google.com/coc-bxdi-vmh  

  

https://meet.google.com/bfr-migx-czk


       Turistický Oddíl Malvazinky T.O.M. 
 

Výlet TOMu 29.8.2021 speciál 
“Dotkni se historie” 

 

 

Sraz: v 8:30 hod hlavní nádraží Praha  

Vlak R 1272 Kokořínský rychlík odjezd Praha hl. nádraží 8:51 hod  
do stanice Všetaty (10:00hod) platí také jízdní doklady PID 

 

Trasa: 
Po dojezdu do Všetatystart vyrazíme po CT8259 pod vedením Toníka Hloucala  

ulicí T. G. Masaryka a Čečelická k památníku Jana Palacha2, dále odbočíme vlevo  
a budem pokračovat po CT8259 topolovou álejí3 do Čečelic ulicí Všetatská  

k rozcestníku Čečelice a zkratkou do ulice Byšická – 244 – do Byšic. Ulicí Nádražní4  
na Tyršovo náměstí. Zde je v blízkosti židovský hřbitov a zámek Byšice.  

Z ulice Nádražní odbočíme vlevo na NS Byšice a pořád rovně na ulici Mělnická 
k rozcestníku Liblice5 a opět vlevo kolem obecního úřadu, kostela sv. Václava k zámku 

Liblice6. Prohlídka zámku a parku. Po CT8241 a NS Byšice na stanici Byšice – vlakcíl 
 

Návrat vlak Os 9513 
Byšice 15:07 hod na 

nádraží Praha 
Masarykovo n. 

 (jezdí co 2 hodiny) 
 
 

 

prosíme, dodržujte 
nařízení vlády pro bezpečí 

své i svého okolí 

 
Délka trasy cca  

9,7 km 
odpovídá  

cca 12 000 krokům 
 
 
 
 

Na výlet se s vámi těší 
Antonín Hloucal 

 
Design ® Jaroslav Bartoš 



Kreslené příběhy Starého zákona 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

Pokračování příště 
 

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

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

http://www.casdsmichov.cz/

