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PROGRAM SOBOTNÍ BOHOSLUŽBY  
 

9,3o hodin 

Studium sobotní školy a dětské sobotní školy – vede Robert Heczko 
Téma úkolu: „Naděje jako „kotva duše““ 
 

 společná píseň č. 285 „Sobota krásná“ 
 modlitba 
 studium probíhá ve třídách pod vedením učitelů 
 sbírka pro potřeby misie 

 

 společná píseň č. 209 "Co činí Bůh, vždy správné jest" 
 modlitba 

 

10,3o – 10,45 hodin  

Přestávka 

10:45 hodin 

Bohoslužba – vede Petr Bezděkovský 
 

 Společná píseň č. 238 „Bez obav lásce věřím" (v sedě)  
 Sborová oznámení  
 Společná píseň č. 137 „Přijď, Jezu drahý" 
 Modlitba 

 

 Sbírka pro potřeby sboru 
 Příběh pro děti – František Kafka 
 Píseň - č. 251 „Já vím, komu jsem uvěřil" - celé shromáždění 

  

 Čtení textu Bible – 1. Jan 5, 1-7 – Petra Bulejčíková 

 Tichá modlitba   
 Kázání – Václav Vondrášek 

Téma: „Diagnóza SRDCE NA VOZÍČKU“ 
 

 Chvíle ke ztišení – hudební přednes – Jana Prokopčáková, Pavel Bláha 
 Společná píseň č. 327 „Pojď k Spasiteli“ 
 Modlitba – Václav Vondrášek 
 Společná píseň č. 282 „Dej když se rozcházíme“ 

 
  

 

 

 

 

 

 

 Informační týdeník Sboru CASD Praha 5 – Smíchov 

         12. únor 2022 



Oznámení 
 

-Přejeme požehnanou sobotu všem, kteří navštívili náš sbor. 
 

-Dnes, 12. 2., slovem z Písma bude sloužit bratr Václav Vondrášek. 
 

-Příští sobotu, 19. 2., kázáním bude sloužit bratr Miloslav Žalud. 
 

- V sobotu, 19. 2., se uskuteční setkání Klubu Zdraví „Návštěva skleníku  
firmy Tulipa“, sraz ve 1315.hod. (bližší informace dále ve Zpravodaji) 

 

-V neděli, 20. 2., jste zváni na výlet T.O.M. z cyklu „Mosty a lávky Prahy“ 
druhý díl „Za trojskými mosty“ (bližší informace dále ve Zpravodaji) 

 

-Další setkání výboru sboru s vedoucími oddělení a služebností  

je plánováno na sobotu 26. 2. od 1400 hod 
 

-V sobotu, 5. 3., se uskuteční setkání žen a dívek Smíchovského sboru 
u sestry Evy Bartošové (bližší informace dále ve Zpravodaji) 

 

-Bohoslužba, 19. 3., „Anděl 2022“ se uskuteční on-line.  
Sbor bude pro veřejnost uzavřen. (bližší informace u vedení sboru) 

 

-Páteční Smíchovské foyer, s ohledem na aktivity sboru, v pátek od 2000 hod  
na linku https://meet.google.com/pmm-urpx-wnw 

 

-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 únoru mysleme na svých 
modlitbách na: na sestry a bratry v době omikronu 

 

-Bankovní účet sboru: 5053339/0800, do textu jméno a účel. 
 

 

 
 

 
  

 

 
 

Pravidelné sborové sbírky 
Účel: sbírka misie 

Bankovní účet: 5053339/0800 
Variabilní symbol: 11106 

Částka: dle vašeho uvážení 
------------------------------------------ 

 

Účel: sbírka pro sbor 
Bankovní účet: 5053339/0800 

Variabilní symbol: 777 
Částka: dle vašeho uvážení 

 
 
 

 
 

V období 13. – 19.2.2022 oslaví narozeniny: 
 

Slavíčková Milena (13.2.); Ballangó Samuel (14.2.); Louda Matěj (14.2.); 
Špinarová Radka (16.2.); Perdomo Jana (17.2.); Havlíček Petr (18.2.); 

Doskočilová Jaroslava (19.2.); Picková Eva (19.2.) 
 

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

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

QR Platba - Misie QR Platba - Sbor 

https://meet.google.com/pmm-urpx-wnw


 
 

 
 

 
 

  RESPIRÁTORY, ROZESTUPY, RUCE, RODINA, ROZUM, RADOST 

 
 

SOBOTNÍ ŠKOLA 
 

Sobotní škola v modlitebně  
 

Sobotní škola probíhá v modlitebně od 9:30 hod. naživo ve standartním 
režimu za dodržení pravidla 6R. Souběžně se Sobotní školou v modlitebně bude 
probíhat také on-line od 9:00 hod.: meet.google.com/bnz-rbdr-iqb.  
 

Sobotní škola funguje i v rámci mládežnické třídy (tzv. M-třída). Studujeme 
pravidelně Markovo evangelium a to od 9:30 v pastorační místnosti kazatele. V 
případě (dopředu avizovaného) zájmu lze zajistit i připojení online. Bližší 
informace u Jana Bezděkovského (jan.bezdekovsky@seznam.cz ). 
 

Lekce 8: Ježíš – prostředník nové smlouvy 
Texty: Žd 7,11–19; 8,10–12; 8,1–6; 10,5–10; Jr 31,31–33 
Téma 1. čtvrtletí 2022: S pohledem upřeným na Ježíše, Poselství listu Židům  
 

V této lekci se zaměříme na „novou smlouvu“, kterou Bůh s lidmi uzavřel 
prostřednictvím Ježíše a jeho oběti. Budeme přemýšlet nad tím, proč vlastně byla 
potřebná, v čem je její „novost“, ale i o tom, co pro nás 
znamená. 

 Žd 7,11–19: Nedostatečnost „staré smlouvy“ (neděle) 
 Žd 8,10–12: Zaslíbení „nové smlouvy“ (pondělí) 
 Žd 8,1–6: Ježíš – prostředník „nové smlouvy“ (úterý) 
 Žd 10,5–10: Požehnání plynoucí z „nové smlouvy“ 

(středa) 
 Jr 31,31–33: „Nová smlouva“ a proměna srdce (čtvrtek) 

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 teologem Oldřichem Svobodou - pořad HopeTV inspirován 
tématem lekcí sobotní školy https://www.hopetv.cz/porady/vsechny-
kategorie/28-bible-pro-dnesek     
Mobilní aplikace Sobotní škola v češtině. 
 
 
 

V App Store vyhledat Sabbath School, v Google Play vyhledat Sobotní škola nebo 
Sabbath School. 
 

https://meet.google.com/bnz-rbdr-iqb?hs=224
https://sobotniskola.casd.cz/lekce_PDF/aktualni/08.pdf
https://www.youtube.com/channel/UC2H6y99aQFPCsCGAL9h-isg/featured
https://www.hopetv.cz/porady/vsechny-kategorie/28-bible-pro-dnesek
https://www.hopetv.cz/porady/vsechny-kategorie/28-bible-pro-dnesek


VZKAZY, PODĚKOVÁNÍ, NABÍDKA… 
 

 
 

BOHOSLUŽBY V  NAŠEM SBORU  od soboty 1. října 2021 do odvolání 
 

Bohoslužby se mohou konat bez kontroly očkování, je potřeba dodržovat 
rozestupy, roušky a dezinfekci. Počet přítomných osob je bez omezení kapacity 
míst k sezení v místě konání bohoslužby.  

Pro Smíchovský sbor platí pravidlo 6R. Bohoslužby probíhají od 9:30 hod. 
studiem Sobotní školy ve třídách a od 10:45 hod. Bohoslužbou slova.  

Dětská sobotní škola bude probíhat presenční formou v určených prostorách 
sboru.  

Souběžně se Sobotní školou v modlitebně (na žívo) probíhá také Sobotní 
škola on-line od 9:00 hod.  

Za VS J. Bartoš 
 

KAZATELSKÁ EPIŠTOLA SMÍCHOVSKÝM – 84. kapitola 
 

V úterý v 8.10 ve sprše v Podolí… 
 

Vzpomínáte si, moji milí Smíchovští, kde jste byli minulé úterý v 8.10 ráno? 
 Já jsem spokojený a po padesátiminutovém plavání dobře protažený opouštěl 
venkovní vyhřívaný bazén v Podolí a bylo mi velmi milé potkat ve sprchách 
jednoho z vás – Vildu Píchu ml., který šel právě opačným směrem. Bylo to milé 
nejen proto, že jsme s Vildou kamarádi, ale i proto, že jsem byl potěšený do celého 
úterka jednou starou, mnohokrát „oprášenou“ myšlenkou.  

Zatímco my byli s Vildou v úterý ráno v 8.10 v podolských sprchách, vy ostatní jste 
byli někde úplně jinde, každý ve své práci, povinnostech nebo ve svých domovech. 
Ale každý z vás byl Ježíšovým svědkem právě tam, kde to z Boží ruky přijal „za své“. 
A pokud nás každého jednotlivě vede Duch, pak v úterý ráno bylo po Praze a okolí 
280 „Ježíšů“, kteří byli solí a světlem mezi lidmi… A to přece není málo… Budu se 
těšit, že se s někým z vás potkám příště někde po Praze. Vždycky mě to potěší… 
Kristovců nikdy není dost…  

     Váš  kazatel Vašek Vondrášek  

Setkání výboru sboru a vedoucích oddělení a služebností 
 

Čtvrtou sobotu v lednu letošního roku (22. 1.) se uskutečnilo setkání výboru sboru a 
vedoucích oddělení a služebností. Předmětem jednání bylo směřování sboru 
v následujícím období s názvem 
„Smíchovský sbor jako živé a otevřené společenství“. 
 

Podkladem pro diskuzi a sdílení byl soubor témat, týkající se sboru a jednotlivých 
oddělení, ve formě otázek. Po představení témat následovala živá diskuze, ve které 
zazněly osobní zkušenosti z práce ve sboru a také témata, která nás nejvíce „pálí“. 
Z diskuze byl pořízen záznam. Oba dokumenty jsou v příloze. 
 

Další setkání, které je plánováno na sobotu 26. února od 14 hodin si klade za cíl 
převést společné odhodlání ke změnám do konkrétních plánů a činností v oblasti 



společných bohoslužeb a práce v odděleních. Program o materiály budou zpracovány 
v průběhu příštího týdne. 
 

Osobní vztah k Hospodinu a jeho milost jsou nezbytnými podmínkami pro život našeho 
společenství na Smíchově. Nejsou však jedinými…  

Milan M. 
Podklady pro setkání 22. 1. 2022: 
Oblasti hodnocení 
1. Osobní zbožnost 
2. Misie jako svědectví života 
3. Vzájemné sdílení, komunikace vnitřní a vnější 
4. Struktura sboru, činnost oddělení 
5. Forma a náplň bohoslužeb  
6. Věrouka-důrazy, hodnotový systém  

 

Otázky-z hlediska života sboru: 
1. Jak vidíš naše sborové společenství, jeho klady a slabé stránky, zejména s ohledem 

na svou generaci  
2. Jaké vaše osobní potřeby jsou ve sboru naplněny a jaké ne 
3. Kde vidíš (vidíte s manželem/manželkou, případně jako rodiče) prostor pro osobní 

službu 
4. Priority-co vnímáte jako nejdůležitější, co následuje poté 
5. Co se osvědčil a jaké změny jsou žádoucí, v kterých oblastech vlastního prožívání 

víry a ve společenství sboru 
6. Co vás motivuje ke službě, které věci vám „berou energii“. 
7. Jak získat a zapojit ostatní - Představení záměru, způsob komunikace a role 

vedoucích oddělení i členů (případná modifikace cílů, priorit i způsobu naplnění) 
 

Otázky-z hlediska oddělení: 
1. Co vnímáte jako hlavní cíl (cíle, priority) oddělení (služebnosti) 
2. Vnímáte práci ve svém oddělení spíše jako zajišťování určité služby, nebo jako 

vytváření příležitostí pro iniciativu druhých  
3. O jakou cílovou skupinu lidí se ve vašem oddělení jedná (struktura, počet) 
4. Jakými prostředky (činnostmi) chcete dosáhnout cíl, počítáte se zpracováním 

„programového prohlášení“ a vyhodnocováním činnosti  
5. Kdo bude součástí týmu (jsou spolupracovníci potřební) 
6. Je činnost soustředěna na sobotu nebo na všední dny, je pravidelná, nebo 

náhodná 
7. Jaké jsou možnosti k oslovení, ke sdílení se s lidi mimo sbor v rámci oddělení 
8. Finanční a časové nároky-z hlediska rozpočtu sboru i nároku na spoluúčast 

zájemců 
 

Otázky-z hlediska řízení a administrativy: 
1. Jakým způsobem komunikujete uvnitř oddělení a jakým navenek-směrem k VS a 

sboru 
2. Vnímáte vzájemné předávání informací a způsoby komunikace jako dostatečné 



3. Cítíte podporu své činnosti ze strany VS, kazatele, starších (patronů), myslíte si, že 
je potřebná? Poskytujete jim zpětnou vazbu 

4. Jakým způsobem by měl sbor informovat o své činnosti veřejně (bohoslužby 
online, Facebook, web, Zpravodaj, e-mailová korespondence…) 

5. Je struktura sboru z hlediska uspořádání vyhovující, která oddělení by potřebovala 
personálně posílit, jsou některá oddělení nadbytečná, případně je třeba některé 
oddělení a služebnosti sdružit 

6. Přemýšlíte o „vychovávání nástupců“, případně o získávání zkušeností pro službu, 
kterou děláte ( chtěli/mohli byste dělat). 

7. Je rozsah kompetencí dostatečný, nebo byste uvítali více prostoru pro samostatné 
rozhodování). V jaké oblasti? 

 

Záznam: 
Odpovědi z hlediska života sboru: 
1. Nová situace je příležitost ke změnám, novým zkušenostem 
2. Modifikace bohoslužby: 

a. Náplň (program)-chvály (písně), zvěst Božího slova, modlitby-uctívání 
Hospodina a osobní prožívání  

b. Využití času (oznámení, délka kázání a dalších příspěvků, pořadí důležitosti) 
c. Spoluúčast na bohoslužbě-zapojení širšího okruhu lidí, nižší „práh 

formálnosti“ 
d. Alternativní program pro děti během hlavní bohoslužby (po příběhu pro 

děti) 
e. Zvážit odpolední bohoslužby (četnost, náplň) 

3. Příležitosti pro vzájemné sdílení a poznávání (napříč generacemi) 
4. Pocit osamění-když nejsem v kolektivu, nikdo mi nezavolá 
5. Skupinky jako „bezpečný a důvěrný prostor“ 
6. Zkušenost individuálního prožívání soboty a on-line setkávání  

a. mimiškolka, čas setkání v domácím prostředí, s rodinou a přáteli 
b. lze ty, kteří individuální způsob prožívání soboty preferují „přivést zpět do 

sboru“ 
7. Význam osobní služby-odpovědnosti za určitou oblast, úkol, činnost 
8. Přesun zacílení bohoslužeb z hlediska generací  

 

Odpovědi ze z hlediska oddělení: 
1. Význam oddělení KD a jejich aktivit  
2. Odd. zdraví, TOM, KP, žen-situace, příležitosti (nabídka) pro členy sboru 
3. Činnost oddělení z pohledu vedoucích-odpovědnost, příprava, plánování-vs. zájem 

a účast cílové skupiny 
 

Běh Králů 2022 
 

Běh Járy Krále býval vždy poslední neděli v měsíci lednu. Teď jsme změnili název na Běh 
Králů, protože vzpomínáme na oba skvělé bratry Járu i Mirka. Je mi trochu do breku, 
protože oba ty lidi jsem měl moc rád. Jára se ženou Marií nám pomohli k živé víře, 
Mirek mně osobně hodně profesně nasměroval a s jeho ženou Jarmilou si moc 



rozumíme. Současně s tím smutkem tak mám i vnitřní ohromnou radost, že jsme mohli 
takové lidi potkat. Opravdové, kteří si na nic nehrajou, pro které víra a život jsou jedno. 

A tak jsme se zase sešli 30. 1. 2022. Psa by nevyhnal, hodně lidí kvůli předpovědi 
odvolalo účast. Nechci ani říkat, že vzdalo, protože předpověď doopravdy byla na 
zrušení akce. Nebyla to odvaha čelit větru, spíš zarputilost. Možná tak jako ve víře 
bratrů Králů, o které píše i Luther "zde stojím a nemohu jinak". Stáli jsme tam a vítr s 
námi lomcoval. V pátek před tím jsem zkusil trasu projet a musel jsem to vzdát. Vítr na 
Jizerské louce v Polsku byl tak silný, že to prostě nešlo… 

Změnili jsme trasu a moc se nám tam nakonec líbilo. Sešlo se nás asi 25 lidiček - podle 
počítání pomocí čokokoulí od Marušky. Byli tam i mlaďoši a třeba syn Špinarů prohlásil, 
že by zase jel znovu. Určitě! Příští rok bude už dvacátý ročník. Tak se na běhu setkají ti, 
co už něco pamatují a i ti, co se narodili až po začátku této tradice. 

Jeli jsme z Jizerky do Polska přes nově postavenou lávku přes řeku Jizeru. Prý na ten 
nový kovový most Poláci vůbec nepřispěli. Třeba o to vydrží déle. Prvním cílem bylo 
Orle, kde nás přivítali krásným prostorem pro výletníky. Můžete se tam posadit, něco k 
jídlu si koupit nebo se pohostit z vlastních zásob. Z Orle byly krásně protažené trasy, 
tak jsme si mohli vybrat, co kdo zvládne. Většina jsme jeli okruh do Jakušic k 
biatlonovému středisku a pak po Staré Droze zpět na Orle. Jeli jsme převážně v lese. 
Kde ale stromů ubylo, tam jsme pocítili, že vítr má skutečně velkou sílu, vločky sněhu 
se přímo zapichovaly do očí…  

Díky snaze rolbařů a silničářů jsme všudy dobře projeli, cítili jsme se jako VIP klienti, 
jako v péči toho Nejvyššího. Letos jsme se hlavně modlili za sníh. Ten se doopravdy 
vydařil, bylo ho dost a krásný. Příště se budeme modlit ještě za trochu menší vítr :) 

 

 
 
 
 
 

Luděk 
Bouška 

 



Zprávy z projektu BanglaKids 
 

Znovuotevření škol a návrat bangladéšských dětí do školních lavic – to byly 
jednoznačně nejradostnější zprávy roku 2021. Společně jsme zvládli největší výzvu 
v historii programu BanglaKids. Jeden a půl roční uzavírku bangladéšských škol 
(17. března 2020 – 12. září 2021) a hrozbu hladu dětí z chudých bangladéšských 
rodin během koronavirové krize. 
 

Rodiče dětí v Bangladéši během osobních setkání v říjnu a listopadu sdíleli, jak 
těžké to pro ně bylo, když otcové rodin nemohli až 6 měsíců chodit do práce. Mnozí 
lidé si brali půjčky, jedli jen jednou denně, nebo „prostě“ neměli co jíst. Vyjádření 
„v domě nebylo nic k jídlu“ si u nás asi nedokážeme představit. Jedna maminka se 
pravidelně postila a své jídlo dávala svým dvěma synům. Když mluvila, byla cítit 
její sebeobětavá mateřská láska, která nikdy neselhává. Rodiče nám řekli, že bez 
podpory dárců by jejich děti trpěly hladem. Maminky měly slzy v očích a vděčnost 
přicházeli vyjádřit obyvatelé celých vesnic. 

Jak se daří našim dětem v Bangladéši? 

V Bangladéši podporujeme ve studiu dva chlapce, Milona a Stiphena. Oba nám 
poslali děkovné dopisy za naši pravidelnou podporu a cituji z jednoho z dopisů: 

„Nejprve přijměte mé pozdravy, doufám, že se 
vašim rodinám daří dobře. Mnohokrát vám děkuji 
za finanční podporu během koronavirové 
pandemie. Díky těmto penězům jsme v době 
uzavření škol mohli nakoupit rýži a olej pro naši 
rodinu. Byla to pro nás opravdu obrovská pomoc, 
protože maminka také nemohla půl roku v době 
lockdownu chodit do práce, kde pracuje jako 
služebná nebo námezdní dělnice, takže bychom 
neměli vůbec žádné peníze. Tatínek zemřel a proto 
je pro maminku velmi těžké uživit celou naši 
rodinu. 
Teď jsem mohl opět začít do školy docházet a i to 
je vaše zásluha, proto vám ještě jednou moc 
děkuji! Modlím se za vás a vaše rodiny, ať se vám 
daří dobře.“  

Stiphen 
 



 



NÁRODNÍ TÝDEN MANŽELSTVÍ 
 
 

Praha 31. ledna 2022 
Sestry a bratři, 
v týdnu od 14. do 20. února se jako sbory budeme moci připojit k další bohulibé aktivitě. 
Adventisté na celém světě se ve svých modlitbách budou přimlouvat za manželské páry a jejich 
rodiny. V České republice se ve stejné době uskuteční v pořadí již šestnáctý ročník Národního 
týdne manželství (NTM). 
 

Iniciátoři NTM pro letošní ročník zvolili motto „Ztráty a nálezy“. V tiskové zprávě k NTM uvádějí: 
„Možná jsme v našem vztahu něco ztratili a potřebujeme to znovu najít a obnovit? Pro jiné je 
třeba manželství strašákem, kvůli kterému ztratí mnoho ze své nezávislosti, svobody, životního 
stylu a možností. Co jedinečného naopak ale v manželství získáváme? Co nalezneme tím, že 
něco ztratíme nebo se toho vzdáme? Nepomáhá nám manželství ztratit iluze o sobě samých a 
lépe porozumět sobě ve svých údolích i vrcholech – najít sami sebe? Jak najít vzájemnou úctu a 
cit tam, kde se vytrácí nebo se ztratily úplně? Jak se vyrovnat se ztrátou partnera, kterou během 
epidemie prožilo mnoho manželů, a najít sílu jít dál? Jak najít nový směr v manželství, když děti 
vylétly z hnízda?“ 
 

K dané tématice jsme pro vás ve spolupráci s nakladatelstvím Advent-Orion a kazateli, kteří se 
zabývají službou manželským párům a rodinám (Jonczy, Žůrek, Adame, Eder, Dvořák, 
Lachmanová, Cincala), připravili sedm zajímavých výkladů biblických pasáží zabývajících se 
touto tématikou. Přednášky však tentokrát do vašich sborů nedorazí v tištěné, ale elektronické 
podobě. Vás, vedoucí KD, tajemníky a kazatele, prosíme, abyste přístup k nim zprostředkovali 
všem, kteří se s internetem zatím ještě nestačili skamarádit. Předem vám za vaši pomoc 
děkujeme. Texty najdete zde (nejpozději v pondělí přibude i slovenská verze). 
 

Na YouTube a webu HopeTV letos stejně jako v letech minulých najdete příběhy pro děti. 
Zkušení dětští vypravěči (Škrla, Jonczy R., Jonczy Z., Šubrtová, Čančík, Buchtel, Špác) připravili 
pro děti příběhy o svých životních ztrátách a nálezech. Každý večer budete moci jedním z nich 
obšťastnit své potomky. Chybět nebude ani kontaktní pořad, během kterého budete moci ve 
středu večer v 19 hod. na HopeTV klást vzácnému hostu, knězi a psychiatrovi Maxovi Kašparů, 
otázky týkající se problematiky manželství. 
 

Epidemie nám pravděpodobně ještě neumožní velká společenská setkání na úrovni sborů či 
měst, ale pro manželské páry a jejich děti může být MTM skvělou příležitostí ke stmelení 
vzájemných vztahů a přiblížení se k Bohu. 

Těšíme se na týden prožitý spolu s vámi. 
Radek Jonczy a Petr Adame 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Společné pátky 2022 

20:00 hodin 

POJĎME SI SPOLU 

ZAČÍNAT SOBOTU 
NEFORMÁLNÍ SETKÁNÍ  
S KRÁTKÝM ZAMYŠLENÍM A PROSTOREM PRO 

VZÁJEMNÉ SDÍLENÍ  

https:// meet.google.com/pmm-urpx-wnw 
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SOBOTA 5. 3. 2022 
po skončení nácviku sborového zpěvu 

HRNÍČKOVÉ  
 

setkání žen a dívek Smíchovského sboru 
u sestry Evy Bartošové 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Program: 
duchovní zamyšlení, modlitební chvíle, výtvarná dílna 

 

Téma: Hrníčky 
přineste si, prosím, svůj oblíbený hrníček 

 
kontakt: Jitka Michalcová, email: hj@cmail.cz 

ODPOLEDNE 

mailto:hj@cmail.cz


2 
 

 
 

   VAŘÍME 

              

 

LUŠTĚNINY 
 
 
 

úterý 15.2.2022 od 18.00-19.30 hod.  
 

 
 

Těšíme se na vás 
Iva Poldaufová tel.: 606 226 443  

RNDr. Luděk Bouška tel.: 777 243 007 
(opět v roli kuchaře)  

 

Peroutkova 57, sbor CASD Smíchov 
 

 
 
 

 

     ZDRAVĚ 
Medicína životního stylu v praxi! 

Spojení: bus č. 137, zastávka Urbanova, 

vstup bočním vchodem 

 

na trojí způsob 
 



 



       Turistický Oddíl Malvazinky T.O.M. 
 

Výlet T.O.M. 20.2.2022 
 “Pražské mosty a lávky 2” 

 

Sraz: Nádraží Holešovice-severozápadní výstup (vlakové nádraží) 
Čas: 9:30 hod. 

Trasa: Okružní cestu za trojskými mosty - bývalého tramvajového mostu tzv „Rámusák“ 
(mostní provizorium v letech 1981–2013) mostem přes plavební kanál v Podbabě u 
Stromovky (rekonstrukce 2005), Trojskou lávkou pro pěší (nejmladší pražský most - 
rekonstrukce 2020) a Trojským mostem (druhý nejmladší most - výstavba 2014).  
Vydáme se k nábřeží ulicí Partyzánská, odbočíme vlevo na cyklostezku A1 kolem 
pomníku tramvajového mostu „Rámusák“

2
, poté zamíříme ulicí Za Elektrárnou

3
 pod 

železniční tratí
4
 přes Výstaviště (Křižíkovy pavilony a fontána) do Stromovky k rybníkům 

Rudolfův, Šestáček, Zelený, Srpeček (zde překonáme rybník přes lávku Srpeček) a 
Slunečnice a déle k plavebnímu kanálu

7
, přes most na Císařský ostrov a Trojskou lávku 

na pravý břeh Vltavy
8
. Cyklostezka je uzavřena (do 22.března), proto půjdeme dále od 

břehu proti proudu
9
 až k Trojskému mostu

10
 a přes něj zpět k výchozímu bodu

cíl
. Na 

cestě jsou i místa pro geocaching a pohybové aktivity dětí (Stromovka, Císařský ostrov). 
 

 

Délka trasy cca 6,4 km 
 

Na výlet s vámi se těší Milan Müller a Radek Zelenka  

Design ® Jaroslav Bartoš    



Kreslené příběhy Starého zákona 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
Pokračování příště 

 

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

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

http://www.casdsmichov.cz/

