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PROGRAM SOBOTNÍ BOHOSLUŽBY  
 

9,3o hodin 

Studium sobotní školy a dětské sobotní školy – vede Anna Boušková 
Téma úkolu: „Potopa“ 

 Společná píseň č. 309 „Veď mě mocný Hospodine“ 
 Modlitba 
 Studium probíhá ve třídách pod vedením učitelů 
 Sbírka pro potřeby misie 
 Společná píseň č. 312 „Tobě blíž chci stále býti" 
 Modlitba 

 

10,3o – 10,45 hodin  

Přestávka 

10:45 hodin 

Bohoslužba – vede Petr Bezděkovský 
 Společné chvály  

„Ó, Pane otevři mě rty“, „Dobrořeč duše má Hospodinu" 

 Modlitba 
 

 Sbírka pro potřeby sboru 
 Příběh pro děti – Barbora Loudová 
 Modlitba za Ukrajinu  
 Sborová píseň - Smíchovský pěvecký sbor 

  

 Čtení textu Bible – Skutky 1, 9-14 – Jana Bezděkovská 
 Tichá modlitba   
 Kázání – Petr Krynský 

Téma: „Kam hledíte?“ 
 

 Chvíle ke ztišení – "Jdu k tobě, Pane"  
Barbora Loudová, Barbora Bezděkovská  

 Společná píseň č. 257„Můj Bůh žije“ 
 Modlitba – Petr Krynský 
 Společná píseň č. 281 „Buď, mocný Bože, s námi“ 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 Informační týdeník Sboru CASD Praha 5 – Smíchov 

     23. duben 2022 



Oznámení 
 

-Přejeme požehnanou sobotu všem, kteří navštívili náš sbor. 
 

-Dnes, 23. 4., bude slovem sloužit bratr Petr Krynský.  
V podvečer od 1700 hod jste zváni na koncert díla J. Haydna  

„Sedm posledních slov Vykupitelových na kříži“ v podání Pražákova kvarteta. 
  

-Příští sobotu, 30. 4., kázáním z Písma bude sloužit bratr Václav Vondrášek.  
 

-Dnes v sobotu, 23. 4., od 1400 hod jste zváni na setkání Klubu zdraví. 
Přednášet bude RNDr. Jarmila Králová CSc. Na téma „Jak změnit svoje 

myšlení aneb optimisté jsou zdravější“ 
 

-V neděli, 24. 4., se uskuteční výlet T.O.M. “Od Závisti k Šanci & most”. 
 

-V neděli, 1. 5., KD1 pořádá „KD CUP 2022“ v badmintonu.  

Pohyb je důležitý pro zdravý fyzický a psychický rozvoj osobnosti 😉  

(Více informací dále ve Zpravodaji) 
 

-O víkendu, 13. – 15. 5., se uskuteční akce Klubu Pathfinder 
„Robinzonáda 2022 – Projekt Amos“ (Více informací dále ve Zpravodaji) 

 

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

 

-V měsíci květnu začne 1. etapa rekonstrukce pánského WC, výstavba 
bezbariérového WC a úložného místa pro úklid. (Více informací dále ve Zpravodaji) 

 

-Prosíme, mysleme na svých modlitbách na sestry a bratry, 
kteří jsou nemocní nebo prožívají různé nemilé životní situace. 

Připojte se k nám také v měsíci dubnu a mysleme na svých 
modlitbách na: situaci spojenou s válkou na Ukrajině. 

 

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

-Používání ochrany nosu a úst (respirátor či rouška)  
je na osobním rozhodnutí každého. Účastníkům doporučujeme dodržovat 

rozestupy od ostatních a pravidelnou desinfekci rukou.   
 

 
 

 
  

 
 

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 24.- 30.4.2022 oslaví narozeniny: 
 

Hlochová Dana (24.4.); Nohejl František (26.4.);  
Kapounková Kristýna (28.4.); Komárek Jaromír (28.4.); Oczko Vít (29.4.) 

 

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


SOBOTNÍ ŠKOLA 
 

Sobotní škola v modlitebně  
 

Sobotní škola probíhá v modlitebně od 9:30 hod. naživo ve standartním 
režimu. Sobotní škola funguje i v rámci mládežnické třídy (tzv. M-třída). 
Studujeme pravidelně od 9:30 v pastorační místnosti kazatele. Bližší 
informace u Jana Bezděkovského (jan.bezdekovsky@seznam.cz ). 
 

Lekce 5: Národy a Bábel 
Texty: Genesis 9 - 11 
Téma 2. čtvrtletí 2022: Genesis  
 

Pátá lekce nás provede dalšími třemi kapitolami knihy Genesis, 
od konce potopy k babylonské věži. Poznáme v ní blíže Boha, 
který i lidská selhání dokáže obrátit v požehnání a realizaci 
svých dobrých záměrů. 
 

 Gn 9,18–27: Prokletí Cháma (neděle) 
 Gn 10: Další generace (pondělí) 
 Gn 11,1–4: Jednota ve vzpouře (úterý) 
 Gn 11,5–7: Boží reakce na lidskou vzpouru (středa) 
 Gn 11,8.9: Rozptýlení jako projev Boží lásky (čtvrtek) 

 

PDF lekce: https://sobotniskola.casd.cz/lekce_PDF/aktualni/05.pdf 
Audio lekce:  
https://www.youtube.com/channel/UC2H6y99aQFPCsCGAL9h-isg/featured 
Bible pro dnešek s kazatelem Pavlem Moudrým - 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. 
 

V 2.čtvrtletí 2020 studujeme v Sobotní škole knihu 
Genesis. Autorem lekcí tohoto studia je Jacques B. 
Doukhan, kterého mnozí z nás znají z jeho návštěv 
České republiky také z jeho knih Křik nebes, Tužba 
země, Tajemství Izraele a Kazatel: Marnost nad 
marnost. Při jeho poslední návštěvě České republiky 
navštívil také náš sbor a 12.7.2017 kázal na Žalm 23. 
https://www.youtube.com/watch?v=UTrWIzaxMDY 
 
Jacques B. Doukhan, DHL, ThD, je emeritním profesorem  hebrejštiny a výkladu Starého 
zákona na Teologickém semináři CASD na Andrewsově univerzitě. 

Daniel Kubečka 
 

https://sobotniskola.casd.cz/lekce_PDF/aktualni/05.pdf
https://www.youtube.com/channel/UC2H6y99aQFPCsCGAL9h-isg/featured
https://www.hopetv.cz/porady/vsechny-kategorie/28-bible-pro-dnesek
https://www.youtube.com/watch?v=UTrWIzaxMDY


VZKAZY, PODĚKOVÁNÍ, NABÍDKA… 
 
 

KAZATELSKÁ EPIŠTOLA SMÍCHOVSKÝM – 93. kapitola 
 

ABY TI NEZTVRDNUL BETON… 
 

Každý slyšíme denně mnoho příběhů a některé z nich nám zůstanou v hlavě, 
protože se nás bytostně dotknou. Tento týden jsem slyšel od jednoho kolegy 
kazatele vyprávět příběh, který mě rozesmál – a nejen to… 
Vyprávěl, jak měli nedávno sborovou brigádu, při které měli udělat betonové 
chodníčky na prostranství před sborem. Nechali si k tomu přivézt už hotový 
namíchaný beton, ale problém byl v tom, že neměli domyšleno, kudy vlastně ty 
chodníčky povedou. A tak jak to chodí, čím více lidí, tím více názorů, což 
odstartovalo vášnivou diskuzi na téma: „Kudy chodníčky povedou“. A ve vášnivé 
diskuzi, která se docela protáhla, když nakonec dosáhli společné dohody a chtěli se 
pustit do samotného betonování, najednou zjistili, že beton zatvrdnul a nebyl už k 
použití. :) 
Jsme jako svět i jako církev a jednotlivci díky válce ve složité situaci, která startuje 
mnoho vášnivých diskuzí, co a jak by se mělo… A to nemusí jít jen o tak těžká 
témata. V životě se setkáváme s mnoha nepředvídatelnými situacemi, kdy je 
potřeba pružně zareagovat a udělat „za pochodu“ to nejlepší, co v dané situaci 
můžeme. Nebude to možná s odstupem času to nejideálnější a nejlepší řešení, ale 
bude to „tady a teď“ – a o to jde…. Přeji vám, aby „váš“ beton neztvrdnul dřív, než 
to pořádně promyslíte… Beton tvrdne a život utíká někdy mnohem rychleji, než 
bychom chtěli…   

S modlitbou za nás všechny váš kazatel Vašek Vondrášek 
 

Pozvánka na studiu knihy Skutky  
 

Milé sestry, milí bratři, 
srdečně Vás zvu na naše společné studium Skutků. Budeme se scházet každou středu 
on-line na meet.google.com/qrz-mspv-jvp od 18 hodin. 
 

Těším se na Vás! Soňa Sílová 

Turnaj v badmintonu KD CUP 2022   

Po delší době bych chtěl uspořádat turnaj v badmintonu společně pro ženy i muže. 
Bylo by to v neděli 1. 5. od 9.00 hod v Sportcentru hotelu Step (nejbližší zastávka 
Novovysočanská) Malletova č. 2350 Praha 9 

Podle počtu zájemců by se rozhodlo kolik kurtů je potřeba objednat.  

Dejte mi vědět, co nejdřív kdo by měl o účast zájem. Turnaj bude společně pro náš 
sbor Praha Smíchov a sbor Praha Bethany.  

Přihlášky: email levrone21@gmail.com, osobně nebo na sborové nástěnce bude 
tabulka pro přihlašování.  

Pohyb je důležitý pro zdravý fyzicky a psychicky rozvoj osobnosti 😉 
 

Za KD1 Samuel Ballangó 

file:///E:/Usersaaaa/pinguin/Desktop/složky/ruzne/zpravodaj/2022/SZ.16.4.22.docx
file:///E:/Usersaaaa/pinguin/Desktop/složky/ruzne/zpravodaj/2022/levrone21@gmail.com


 

 

 

SBOR PRAHA SMÍCHOV ODDĚLENÍ KD1 VÁS ZVE NA 

TURNAJ V BADMINTONU 

KD CUP 2022 

1. KVĚTNA 2022 
OD 9 HODIN 

 

SPORTCENTRUM HOTELU STEP 
MALLETOVA 2350 PRAHA 9 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

POHYB JE DŮLEŽITÝ PRO ZDRAVÝ FYZICKÝ A PSYCHICKÝ ROZVOJ OSOBNOSTI 😉 

Přihlášky: email levrone21@gmail.com, osobně nebo na nástěnce je tabulka pro 
přihlašování. Za KD1 Samuel Ballangó 

mailto:levrone21@gmail.com


Neobávám se lidí, kteří k nám přicházejí, ale těch, kteří 
bezmyšlenkově šíří poplašné a lživé zprávy! 

Na začátku roku 2021 v době Covidové  pandemie jsem přednesl kázání na téma: 
Nebojím se zlých lidí, ale těch, kteří nemyslí. Kázání mělo nečekanou odezvu, 
protože jsem se dotkl aktuálního a ožehavého tématu. Někteří mi děkovali, že jsem 
otevřeně odpověděl na palčivé otázky, ale také jsem se dozvěděl, že podrývám 
„víru“ v argumenty, kterými někteří jedinci podpírají své adventní evangelium. 
Všem děkuji. Na jejich reakcích jsem si ověřil, jak dobře míněná rada může mít 
dvojí účinek. Jedni ji přijali jako záchranný kruh, zatímco někteří zaujatí a svérázní 
„písmáci“ ji považovali za zavádějící, nebezpečnou nebo dokonce hříšnou. 

Na začátku roku 2021 mě nenapadlo, že za několik měsíců zvednu opět hlas proti 
lživým a nesmyslným „fejkům“ – tentokrát mnohem nebezpečnějším než těm 
„anticovidovým“. Nikdo nečekal, že po více než pětasedmdesáti letech se v 
nedaleké zemi probudí dřímající touha po obnovení „mocné říše“, a že se s 
nebývalou pozorností budeme muset zaměřit na důrazné Ježíšovo varování: 

„Mějte se na pozoru, nenechte se někým oklamat. Někteří se prohlásí za vykupitele a 
svedou mnohé tím, že budou tvrdit: ´Já zachráním svět´. Když uslyšíte o válkách 
daleko i blízko, nebojte se. Ty musí přijít… Národy se znepřátelí a státy se budou 
vzájemně napadat. Na mnoha místech vypukne hlad, rozšíří se nemoci a nastanou 
přírodní katastrofy.“ (Mt 24,5) 

Jsem přesvědčen, že při pohledu na události, které provázejí válku na Ukrajině, 
není nutné zmíněná Ježíšova slova komentovat a aktualizovat. Stačí jen vzít v 
úvahu jeho upozornění, které k nim připojil: „Objeví se také nemálo falešných 
proroků, jimž mnozí podlehnou. Na světě se natolik rozmůže zlo, že udusí lásku 
mnohých.“ (Mt 24,11-14) 

Příkladem přiblížím smutnou realitu. Uvedu fiktivní příklad, ale vím, že i mezi 
věřícími se najdou jedinci, kteří v něm mohou objevit svůj obraz. Do poučného 
příběhu nechám vstoupit jednoho „nesmlouvavého křesťana“. 

Je podvečer a on chce pomalu ukončit den. Podle svého zvyku otevře Bibli, aby si 
přečetl obvyklou „denní dávku“ poučení a povzbuzení. Podle pořadí čte dnes 
Lukášovu zprávu o Pánu Ježíši, který jednomu ze židovských náboženských učitelů 
odpovídá na otázku, co má dělat, aby si zajistil věčný život. Tento příběh známe 
jako „Podobenství o milosrdném Samařanu“. Přečtěme si ho s ním. 

„Jeden muž se vydal z Jeruzaléma do Jericha. Cestou ho přepadli lupiči, okradli, zbili a 
polomrtvého nechali ležet. Šel kolem kněz, uviděl zraněného, ale vyhnul se mu. I jeden 
chrámový sluha šel okolo, ale ani ten mu neposkytl pomoc. Nakonec přišel jeden muž 
za Samaří. Když uviděl zraněného, bylo mu ho líto. Zapomněl na starou nenávist mezi 
Židy a Samařany, ošetřil přepadeného a ovázal mu rány. Pak ho posadil na svého 
mezka, zavezl do hostince a tam o něho pečoval. Druhého dne dal hostinskému dva 
stříbrňáky s prosbou: ¨Věnuj mu potřebnou péči, a kdyby to stálo víc, než jsem ti dal, 
vyrovnám se s tebou, až po-jedu zpátky.“ (Lk 10,30-35) 



S naším čtenářem Bible jsme si nyní připomenuli, co je potřebné pro zajištění 
věčného života. Podstata Ježíšovy rady je v tom, že jsme denními příjemci Boží 
lásky, a proto ji máme předávat dál. 

Náš čtenář dočte, zavře Bibli, a protože je napjatá světová situace, chce se ještě 
dozvědět, co nového přinesl den. Otevře televizi a pustí si zprávy, které mu v 
soudobém podání přiblíží to, co četl v Ježíšově podobenství. Rozdíl je pouze v tom, 
že v podobenství četl o jednom zraněném, který ležel na cestě, zatímco ve zprávách 
slyší nejenom o tisícovkách vyhnaných ze zničených domů, ale vidí i stovky 
mrtvých, kteří čekají, až je buldozéry zahrnou do vykopaných příkopů. Navíc se 
dozví o milionech hladových běženců, kteří potřebují nejenom nasytit, ale touží i 
po soucitu, který s prázdnýma rukama mohou přijmout jen jako dar. 

Náš pomyslný křesťan a čtenář Bible je znepokojen, vypne televizor a povzdechne 
si: „Raději se na to ani nedívat!“ Zhasne světlo a jde spát. Usoudí, že než se na tu 
hrůzu denně dívat, je opravdu prospěšnější, přečíst si více z Bible. 

Líčím zde smyšlený příklad, a přitom vím, že není nereálný. Kladu si otázku, proč 
při čtení Ježíšova podobenství se obyčejně soustředíme pouze na „milosrdného 
Samařana“? Proč se rozpakujeme zamyslet se také nad dvěma dalšími aktéry, kteří 
v příběhu vystupují? Pán Ježíš je rozhodně neuvedl jen jako bezvýznamné 
figuranty. Řekl přece, že byli aktivní služebníci Božího království: kněz a chrámový 
sluha. A tak je tragické, že raněný a trpící je nezajímal. Obešli ho, aby ho raději ani 
neviděli. Chovali se přesně tak, jako se chová náš smyšlený čtenář Bible. Ten se 
vyspí – a co bude ráno…? 

Ráno si připomene večerní zprávy a z rádia slyší o nových tragédiích. V mysli si 
znovu promítne obrazy žen a dětí, které spí kdesi ve studených sklepích, pak znovu 
zaláteří nad těmi, kteří k nám jako utečenci přichází a k přežití budou potřebovat 
střechu nad hlavou a budou čekat, až se někdo o ně postará. A jako občan zvyklý na 
pořádek se zděsí, že by měl denně potkávat „hladové bezdomovce“, kteří budou 
jistě rušit náš pořádek, a navíc díky nim bude vše dražší.  Protože je přesvědčen, že 
nelze být nevšímavý a pasivní, rozhodne se, že je potřebné včas zasáhnout. Je 
nutné co nejvíce lidí upozornit na to, co nás čeká. A protože už má vyzkoušené 
prostředky jak to udělat, pustí se do toho. Sedne k internetu, otevře adresář a všem 
známým s vervou a nekriticky pošle různá varování, která i on sám obdržel. Co 
nejvíce lidí se musí dozvědět, jaká hrůza nás čeká. Například: 

 Zpráva českých železničářů: Migranti dělali nepořádek a vyhazovali jídlo. 
To, že je to událost několik let stará a z jiné země, ho nezajímá. Senzace je 
tady a na takové lidi my doplácíme. 

 Další zaručená zpráva: Moderátor hlavní ukrajinské televize vyzývá 
k zabíjení ruských dětí. A takové „celebrity“ my musíme povinně hostit. Pozor 
na ně! 

 Z další zprávy zůstává rozum stát. Vy to nechápete? Putin stojí v čele 
uraženého národa, který se cítí být zneuctěný, pomlouvaný a poplivaný. 
Čtěte Parlamentní listy! (Na Wikipedii si najděte, o jaký plátek se jedná.) 

Mohl bych pokračovat dalšími zaručenými zprávami, ale „škoda času a očí“. To je 
jen několik málo příkladů. Takových poplašných zpráv se éterem šíří mnohem víc a 



žel, že mnozí tomu věří a kolportují je dál. Jen dodám, že distributoři těchto 
zhoubných názorů a myšlenek nejsou v roli „milosrdného Samařana“ a zapomínají 
na 9. přikázání: „Pomluvy a lživá svědectví proti vašim bližním vám budou cizí.“ Jako 
domnělí a sebevědomí Ježíšovi následovníci si zvolili jiný způsob služby bližnímu. 
Zřejmě vůbec nepochopili, že příklad o Samařanovi je varovný! Bible říká něco 
jiného: 

„Pravou lásku nám ukázal Kristus tím, že za nás obětoval život. To nás zavazuje, 
abychom byli ochotni nasadit za bratra i život. Kdo má dostatek a nedbá, že jeho 
bratr je v nouzi, marně tvrdí, že miluje Boha. Nemilujme jenom slovy, ale 
opravdovými činy. Taková láska nám dá vnitřní jistotu a uspokojí naše svědomí. Ale i 
při nejlepší snaze jsme odkázáni na Boží pochopení a odpuštění.“ (1J,3,16-20 – SNC) 

A nyní je na místě poděkovat všem, kteří mají otevřené nejenom srdce, ale i ruku. 
Jsou jich tisíce a velmi nezištně dokáží pomáhat.  Ve „Smíchovském Zpravodaji“ 
jsme četli zprávy od Báry Bezděkovské a Martiny Špinkové o práci 
organizace ADRA. Neziskových organizací je však víc a rovněž i ony konají 
mimořádnou službu. Je také mnoho bezejmenných jedinců, kteří otevřeli nejen své 
peněženky, ale podle možností i své domovy. Díky! 

Jiří Drejnar 

ZÁZRAKY 
Byl jednou jeden muž, který vyzval Boha, aby zase začal jednat.  
„Zapal keř, jako jsi to udělal pro Mojžíše, Bože. A já tě budu následovat.  
Zboř zdi, jako jsi to udělal pro Jozua, Bože. A já budu bojovat.  
Utiš vlny, jako jsi to udělal v Galileji, Bože. A já budu naslouchat.“ 

Pak si sedl ke keři, vedle zdi, blízko moře a čekal na Boha, až promluví. Bůh 
toho muže slyšel a odpověděl mu.  

Zapálil oheň, ne v keři, ale v církvi.  
Zbořil zeď, ne z cihel, ale z hříchu.  
Utišil bouři, ale ne na moři, ale v srdci člověka. 
A čekal na mužovu reakci. Čekal… A čekal… A čekal. 

Ale protože se ten muž díval na keře, ne na srdce, na cihly a ne na životy, 
sledoval moře, ne lidi, dospěl k závěru, že Bůh nevykonal nic.  
Konečně pohlédl k nebi a zeptal se: „Ztratil jsi svou moc?“  
A Bůh mu odpověděl: „Ztratil jsi svůj zrak a sluch?“ 

Co ty od Boha očekáváš? 
 

Pro tisk upravila M.Drejnarová 
 

Milí podporovatelé a příznivci klidu, míru a 

pomoci druhým lidem,  
 

uplynul další náročný měsíc, kdy jsme začali pomáhat lidem na Ukrajině, a příchozím 

z  ní. Podobně jako proudí míza v  jarních stromech, naše pomoc neustává a snaží se 

dosáhnout co nejdále, k  těm nejkřehčím. 
 

Na Ukrajině pokračujeme s  vypravováním kamionů a dovozem humanitární 
pomoci – prostřednictvím našeho statečného partnera ADRA Ukrajina se nám jako 



jedněm z prvních podařilo dostat do zdevastovaných oblastí, kde lidé velmi 
strádají. Za každou distribuovanou ADRA krabici, která představuje zásobu jídla 
na 2–4 týdny (podle počtu osob v  domácnosti), jsou lidé neskonale vděční. 
Krabice připravuje ADRA Slovensko, my dodáváme potraviny a drogerii. 
 

 

    

 

Auta, kterými vozíme potraviny k  trpícím lidem, využíváme při cestě zpět na naši 
základnu na Ukrajině rovněž pro evakuaci těch nejpotřebnějších – především 
starých a často imobilních lidí, kteří se nejsou schopni o sebe postarat. 
K  dnešnímu dni jsme evakuovali do bezpečnějších míst více než 900  osob. 

 
 

Příběhy pomoci 
 

Přibývají další a nové „výhonky“ pomoci: naši ADRA dobrovolníci již od prvních 
dnů pomáhají ve spolupráci s  našimi ADRA dobrovolnickými centry třídit 
či vydávat oblečení a  další materiální pomoc, připravují balíčky s  potravinami a 
hygienou, vypomáhají v  dětských koutcích, pomáhají s  kufry, zajišťují 
tlumočení, jízdenky, informační materiály, uklízí a dezinfikují – nejen jednotlivci, 



ale takto užitečně tráví čas i manželské páry. Přečtěte si příběh a zkušenosti 
paní Renáty a pana Jiřího. 
 

Naši dobrovolníci se snaží rozptýlit i děti – uspořádali pro ně Dětský den ve 
Znojmě a v  Liberci se pustili do pravidelného Dětského ukrajinského klubu ve 
spolupráci s Krajskou vědeckou knihovnou. 
 

“A co když dobrovolníci pro pomoc příchozím z Ukrajiny prostě nebudou?” Nejen na 
tuto těžkou otázku odpovídá v otevřeném rozhovoru vedoucí Dobrovolnického 
centra ADRA Ostrava Dagmar Hoferková. 
 

I v  těchto náročných dnech se dobrovolnická centra ADRA stále snaží dostát 
svému hlavnímu smyslu – být na blízku osamělým lidem, starým, nemocným, 
mentálně handicapovaným dospělým i dětem v  dětských domovech, a to formou 
dlouhodobých pravidelných návštěv dobrovolníků a dobrovolnic. Jsme za to moc 
rádi. 
 

REKONSTRUKCE BUDOVY – 1. etapa 

 

 Rekonstrukce WC Praha Smíchov – etapa 1 
 
 

Rekonstrukce WC pánské  
• Závěsná WC  

• 4x kóje, tenké příčky mezi kójemi, u země propojené kvůli jednoduššímu  

úklidu.  

• 6x pisoár s automatickým splachováním  

• 4x umyvadla v jedné desce + pákové baterie, zásobník na mýdlo  

• Zásobníky na papírové utěrky  

• Dlažba (33 x 33)+ obklady. Vítězná firma připraví vizualizaci barevného řešení  

dle projektu (viz níže) ke schválení investorovi a výboru sboru  

• Během realizace dojde k výměně vodovodních trubek a rozvody elektřiny  
 

Vybudování bezbariérového WC místo úklidové místnosti  
• Vlastní přístup z foyer  
 

Předpokládaný průběh  
• Říjen-listopad 2021: výběrové řízení  

• Prosinec: rozhodnutí o dodavateli  

• Zahájení realizace duben, květen 2022 

• Odhadovaná doba realizace: 6-8 týdnů  
 

https://click.adra.cz/g-o/00Db0000000c0O8EAI-a1D6700000CXsV4EAL/23E05321-7F65-0C1F-08F5-14A327F9F618/C3B9D4B1-465C-4717-2684-9C734B4C7B5E
https://click.adra.cz/g-o/00Db0000000c0O8EAI-a1D6700000CXsV4EAL/23E05321-7F65-0C1F-08F5-14A327F9F618/C3B9D4B1-465C-4717-2684-9C734B4C7B5E
https://click.adra.cz/g-o/00Db0000000c0O8EAI-a1D6700000CXsV4EAL/23E05321-7F65-0C1F-08F5-14A327F9F618/2E6A0510-E131-E49A-10CE-536925A86D04
https://click.adra.cz/g-o/00Db0000000c0O8EAI-a1D6700000CXsV4EAL/23E05321-7F65-0C1F-08F5-14A327F9F618/2E6A0510-E131-E49A-10CE-536925A86D04
https://click.adra.cz/g-o/00Db0000000c0O8EAI-a1D6700000CXsV4EAL/23E05321-7F65-0C1F-08F5-14A327F9F618/0CE414D7-F91A-C610-7A18-3531BB4761BD
https://click.adra.cz/g-o/00Db0000000c0O8EAI-a1D6700000CXsV4EAL/23E05321-7F65-0C1F-08F5-14A327F9F618/973DFE57-B47A-C853-DA3A-8D1BA9019123


 Návrh barevného řešení  
 
 

kabiny WC, umyvadlová deska –  
0197 SB CHINCHILLA GREY  
 
 
 
 
 
dveře kabin WC, posuvné dveře do předsíně WC 
mužů, dělící stěny mezi pisoáry, deska pod 
umyvadly - K018 PW SMOKED LIBERTY ELM 

 

  
 
 
 
Stěny kabiny na úklidové prostředky v prostoru 
šatny - 0481 BS OPERA WALMUT  
 
 
 

RAKO serie UNISTONE  
dlažba 

 

 
 
 
 
 
 odstín béžový DAA3B 610 

 
obklady  

 

       béžový odstín WATMB 610                                šedohnědý odstín WATMB 612 
 
 
 



 



 
    

  MYŠLENÍ 

              

Jak změnit svoje myšlení 
 aneb optimisté jsou zdravější

 

sobota 23. 4. 2022 od 14:00 hod.  
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

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

Přednášející:  RNDr. Jarmila Králová CSc. 
 

Peroutkova 57, sbor CASD Smíchov 

 
 
 

        Klub zdraví CASD Smíchov 

Spojení: bus č. 137, zastávka Urbanova, 

vstup bočním vchodem 

 

A ZDRAVÍ 



 



 

 “Od Závisti k Šanci & ”   most
24. duben 2022 

 

Sraz: Praha hl. nádraží v 9:55 hod. 
 Do zastávky Praha - Zbraslav vlakové nádraží 10:20 hod. 

 

Cestou k mostu Závodu míru - je silniční most přes Vltavu na Zbraslavi, 13 km jižně od centra 
Prahy. Jde o první most přes Vltavu po proudu řeky nacházející se na území hlavního města 
Prahy. Původně stál v těchto místech železný most nazývaný Zbraslavský most vybudován v roce 
1896. V roce 1964 byl nahrazen novým železobetonovým mostem, vybudovaným o něco níže po 
proudu řeky. Jde o první obloukový most na světě postavený metodou samonosné svařované 
výztuže (bez potřeby bednění). Jeho prvními uživateli se stali cyklisté, účastnící se Závodu míru. 

Trasa: Od nádraží
start

 k mostu Závodu míru
2
, dále po žluté TZ k rozcestí Břežanské údolí – 

minizoo směrem k Arcibiskupskému altánu s vyhlídkou
3
. Dále na hradiště a rozhlednu Závist

4
 až k 

rozcestí Hradiště
5
. Odtud po modré TZ k druhému rozcestí

6
 po stezce (neznačená) na zelenou TZ 

přes ulici Břežanské údolí k první odbočce vlevo (neznačená) na vyhlídku na Špičce
7
. Dále po 

stezce
8
 (neznačená) na NS Keltská stezka vlevo na rozcestí Šance a po stezce

9
 (neznačená) na 

vrchol Šance s částí hradiště Šance – Závist
10

. Potom na první odbočce (neznačená) vpravo zpět 
na NS Keltská stezka do ulice Na Stráňkách a vpravo na Branišovskou do cíle Náměstí Antonína 
Pecáka – Točná

cíl
. Odjezd bus. č.113 směr Kačerov. 

 
 

Délka trasy cca 5,9 km 
 
 

Na výlet s vámi se těší Radek Zelenka 
 

 

 

Design ® Jaroslav Bartoš   

Turistický Oddíl Malvazinky 



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/

