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 ročník 22/číslo 1109 
 
 

PROGRAM SOBOTNÍ BOHOSLUŽBY  
 

9,3o hodin 

Studium sobotní školy a dětské sobotní školy – vede Josef Havlíček 
Téma úkolu: „Národy a Bábel“ 

 Společná píseň č. 39 „Pojď, chceme zpívat s radostí“ 
 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 Milan Müller 
 Přivítání, sborová oznámení  

 Společné chvály  
„Tobě patří chvála“, „Zpívej Halleluja" 

 Modlitba 
 

 Sbírka pro potřeby sboru 
 Příběh pro děti – František Kafka 
 Modlitba za Ukrajinu  
 Sborová píseň – „Pojďte, blízcí, vzdálení“ - Smíchovský pěvecký sbor 

  

 Čtení textu Bible – Žalm 91 (SNC) – Jiří Sejkora 
 Tichá modlitba   

 Kázání – Václav Vondrášek 
Téma: „Tvrz v noci“ 
 

 Chvíle ke ztišení – hudební přednes , varhany – Jan Kubík 
Johann Sebastian Bach: Air ze Suity D-dur 

 Společná píseň č. 179„Já zpívám rád o Pánu svém“ 
 Modlitba – Václav Vondrášek 
 Společná píseň č. 280 „Králi věčný žehnej nám“ 
 Soukromé modlitby 

 
 

 
 
  

 
 

 

 Informační týdeník Sboru CASD Praha 5 – Smíchov 

     30. duben 2022 



Oznámení 
 

-Přejeme požehnanou sobotu všem, kteří navštívili náš sbor. 
 

-Dnes, 30. 4., bude slovem sloužit bratr Václav Vondrášek.  
  

-Příští sobotu, 7. 5., kázáním z Písma bude sloužit bratr Vítězslav Vurst.  
 

-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) 

 

-V sobotu, 14. 5., se uskuteční od 1400 hod třetí setkání  
vedoucích oddělení sboru  

 

-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 květnu a mysleme na svých 
modlitbách na: za klid a mír na světě. 

 

-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 1.- 7.5.2022 oslaví narozeniny: 
 

Rašková Ester (2.5.); Bulejčík Marian (4.5.);  

Volná Klára (4.5.); Drejnarová Marie (5.5.)  
 

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 6: Abrahamovy kořeny 
Texty: Genesis 12 - 14 
Téma 2. čtvrtletí 2022: Genesis  
 

Tato lekce je první z řady, v níž budeme sledovat osudy 
Abrama/Abrahama od chvíle, kdy jej 
Bůh poprvé povolává, aby se vydal na cestu. 
 

 Gn 12,1–9: Abramův odchod (neděle) 
 Gn 12,10–20: Pokušení Egypta (pondělí) 
 Gn 13,7–12: Abram a Lot (úterý) 
 Gn 14,11–17: Bábelská koalice (středa) 
 Gn 14,18–24: Desátek pro Malkísedeka (čtvrtek) 

 
 

PDF lekce: https://sobotniskola.casd.cz/lekce_PDF/aktualni/06.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 2022 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/06.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 – 94. kapitola 
 

Milé sestry, milí bratři, milí přátelé, 
 

když mi v dětství zjistili oční vadu, tak spolu s klasickými brýlemi mi paní doktorka 
doporučila ještě jedny brýle. Na první pohled vypadaly jako sluneční, ale místo 
zatmavených skel měly neprůhledné plochy s mnoha maličkými dírkami, jedna 
vedle druhé. Měla jsem je používat při sledování televize. Když jsem se ji nasadila, 
nechápala jsem, jak je možné přes ně vidět. Ale po chvíli poměrně namáhavého 
soustředění jsem zjistila nejen že je přes tyto podivné brýle vidět, ale dokonce že 
vidím ostře. 

Zdá se mi, že nějak podobně je to i se mnou, s námi dnes. Nesmyslná krutost 
odehrávající se na Ukrajině, nejistota a všelijaké jiné problémy a starosti jakoby 
tvořily neprůhlednou clonu neumožňující výhled ani nadhled. Ale podobně jako oči 
u těch děrovaných brýlí, také my můžeme zahlédnout za zdánlivě neprůhlednou, 
neprůchozí a černou bariérou starostí, bolestí, neveselých vyhlídek, úkolů a únavy 
něco jasného, krásného a ostrého. Co to je? Co se to při troše snahy, trénování a 

někdy i umíněnosti objevuje 
před mým duchovním zrakem? 
Boží láskyplné vzkazy v růz-
ném balení: krásný východ či 
západ slunce, dešťové kapky 
na čerstvých listech, náhodná i 
smluvená setkání, přátelé, kteří 
jen tak napíšou či zavolají, když 
se někdo usměje, nějaké dobré 
jídlo či drobnost. Okruh lidí, o 
kterých mi stačí jen vědět, že 
jim nejsem lhostejná / lhostej-
ný. Napadá Tě něco dalšího? 
Pojďme vidět i přes zdánlivě 
neprůhledné! 

Vždyť: „Co oko nevidělo a ucho 
neslyšelo, co ani člověku na 
mysl nepřišlo, připravil Bůh 
těm, kdo ho milují.” 1 K 2,9
  

Soňa Sílová 
 

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 

file:///E:/Usersaaaa/pinguin/Desktop/složky/ruzne/zpravodaj/2022/SZ.16.4.22.docx


 

 

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 
 
 

 

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 

 

 

 

 

 

 

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


Vážení příznivci aktivit pro děti a mládež, 
 

chtěli bychom Vás pozvat na několik akcí, které připravujeme 
v rámci Komunitního centra Petrklíč ve spolupráci s oddílem 
Penguins. Jde o klasický letní tábor pro starší, příměstský tábor pro 
mladší zde na Smíchově a také víkendovou předtáborovku pro 
účastníky tábora pro starší, která proběhne v Třebíči. 
 

Letní tábor Trpík proběhne v termínu 17. – 26. 8. 2022 na skautském tábořišti Trpík v 
Pardubickém kraji. Tábor je určen pro děti ve věku 12 až 18 let. Hlavním vedoucím je 
Jakub Fraj a svojí účast jako duchovní přislíbila Soňa Sílová. Cena tábora je 3 200,- Kč 
pro nečleny a 2 800,- Kč pro členy Komunitního centra Petrklíč. 
 

Příměstský tábor proběhne v termínu 1. – 5. 8. 
2022 (vždy od 9:00 do 17:00 hodin) na adrese 
Peroutkova 57, Praha 5 (tj. v našem sboru). 
Tábor je určen pro děti ve věku 6 až 12 let. 
Hlavním vedoucím je Jakub Fraj, který tábor 
připravuje s Filipem Hrdinkou a Andulkou 
Adamírovou. Jako duchovní přislíbil účast Josef 
Dvořák. Cena tábora je 1 600,- Kč pro nečleny a 
1 400,- Kč pro členy Komunitního centra 
Petrklíč. 

 

Pro starší děti, které s námi jedou na 
tábor pro starší, plánujeme v termínu 
20. – 22. 5. 2022 víkendovku. Ta 
proběhne v Třebíči v prostorách 
Centra volného času Hrubínka. Akce je 
určena pro děti ve věku 12 až 18 let. 
Cena akce je 400,- Kč vč. cesty. 

 
 
 
 
 
Informace včetně možnosti přihlášení 
najdete na webu  
https://www.petrklice.cz/deti-mladez/.  

 

Případně pište na mail jakub.fraj@petrklice.cz. Těšíme se na viděnou! 
 

Za Komunitní centrum Petrklíč Jakub Fraj. 

https://www.petrklice.cz/deti-mladez/
mailto:jakub.fraj@petrklice.cz


Ohlédnutí za konferencí žen MSS CASD 
 

O víkendu 22. - 24. 4. 2022 se v 
Luhačovicích sešla v pořadí již 
desátá konference žen Moravsko-
slezského sdružení naší církve. Jejím 
tématem byla vděčnost. Síla 
vděčnosti je silné téma. V 
duchovním zamyšlení a v sobotním 
kázání se jí zabývala sestra Dagmar 
Dorn – vedoucí oddělení žen při 
Inter-evropské divizi naší církve. Z 
psychologického hlediska o 
vděčnosti a jejím opaku – pocitu 
nároku a manipulaci – hovořil doktor Jeroným Klimeš. Emocemi nabité vystoupení 
měla sestra Katarína Kernová. Celé tři dny nás provázela hudbou dívčí kapela z Moravy. 
Chvály a vděčnost Pánu Bohu zněly ze všech příspěvků žen a dívek i předsedy MSS 
CASD bratra Daniela Dobeše. V programu konference mělo své místo i sdílení radostí a 
starostí přítomných žen a dívek. Jsem vděčná, že jsem tam mohla být. 
 

„Vděčnost je postranní cesta, která vede velmi rychle k lásce.“ T. Gautier 
 

Za oddělení Služby žen Jitka Michalcová 
 

Informace o plánovaných výletech se seniory 
 

Milí senioři, 
s Archou pomoci pro Vás i na letošní rok připravujeme dva výlety, na které bychom 
Vás rádi pozvali. Těšíme se, že společně navštívíme zajímavá místa a budeme moci 
prožít příjemné chvíle ve vzájemném společenství.  
 

První výlet se uskuteční 26. června 2022 do skanzenu Polabského národopisného 
muzea v Přerově nad Labem. Zde se nachází soubor 40 staveb i s dobovým 
vybavením ilustrujícím život na polabské vesnici – od chalup, přes stodoly a další 
drobnou lidovou architekturu. 

 



Na podzim chceme navštívit modlitebnu v Plni, která sídlí v KVK centru postaveném 
v r. 2010. Centrum v sobě spojuje prostory k sobotní bohoslužbě i k různým 
aktivitám přes týden. Společně si prohlédneme prostory centra, dozvíme se, čím žijí 
adventisté v Plzni a strávíme s nimi čas při příjemném posezení.  Do Plzně plánujeme 
výlet na 11. září 2022.  

 

V průběhu května a léta přineseme pozvánky na oba výlety, kde se dozvíte více 
informací. Už nyní se ale na ně můžete těšit. Výlety jsou přizpůsobené tak, aby se 
mohli zúčastnit i hůře mobilní senioři pohybující se s chodítkem, nebo třeba na 
mechanickém vozíku. 
 

Za projekt Archa pomoci Komunitního centra Petrklíč 
Jana Perdomo 

www.archapomoci.cz 

Starost – pro křesťana cizí slovo ! 

Před týdnem jsem čtenáře Zpravodaje vyzval, aby se v současné neklidné době 
chovali uvážlivě a nepodléhali poplašným zprávám. Vím, že za napsanými slovy 
mnozí viděli zdvižený varovný prst. Nyní se k danému tématu ještě vrátím, protože 
chci pohladit a potěšit naše bolavé duše, které jsou denně zraňovány zlověstnými 
zprávami o „morové ráně“ a válce.  

Na začátku Bible čteme, že Stvořitel na planetě Zemi připravil nepředstavitelně 
krásné a příhodné podmínky k životu, do kterých postavil člověka jako korunu 
stvoření. Když ale přečteme v Bibli několik stran, tak se dozvíme, jak se lidé 
zachovali. To, co učinili, nebylo jenom klopýtnutí, při kterém by si uvědomili, že je 
důležité dbát na Stvořitelovy rady. S každou další stránkou se před námi otevírají 
neutěšené obrazy lidských pádů, které přinášejí bolest a starosti. A když pak 
nahlédneme do dějin a z nich se přeneseme do současnosti, vynořuje se před námi 
otázka, na kterou pokojní a uvážliví lidé hledají odpověď: Proč je svět takový, jaký 
je? Proč nás trápí bolesti a starosti? A nejsmutnější je, že lidé takové meditace 
ukončí skeptickým povzdechem: Kdyby byl Bůh…!   

Tápajícím a hledajícím nešťastníkům přináší prorok Izajáš Boží vzkaz: „Nikoho 
nezajímá spravedlnost a čestné jednání je všem cizí. Každý se ohání prázdnými 
slovy, spřádá plány jak koho oklamat a všichni vyvolávají jen spory a podněcují ke 
špatnostem.“ (Iz 59,4 SNC) A aby lidé pochopili, jaké důsledky takové jednání 
přináší, tak zcela otevřeně a bez vytáček přidá vysvětlení: „Vaše nepravosti 

http://www.archapomoci.cz/


vás odloučily od vašeho Boha. Jen díky vašim vinám jste se odloučili od jeho přízně, 
a proto vás neslyší.“ (59,2)  
 

Zamysleme se, do jaké situace jsme se dostali. Žijeme v problematickém světě. 
Denně se na nás hrnou zprávy, které nás děsí. Ti, kteří vědí, že není v jejich silách 
něco napravit, se uzavírají do svých ulit, jsou neteční a život naplňují laciným 
rozptýlením, které se každý den nabízí.  
 

Jsme zde ovšem my – křesťané. Rozhodli jsme se pro životní zaměření, které nás 
„naprogramovalo“ na pohled dopředu. S pozváním do věčného nebeského 
království jsme od Boha přijali zodpovědnost a pověření. Přistoupili jsme na 
závazek, který apoštol Pavel připomíná Timoteovi: „Usiluj o spravedlnost, 
zbožnost, víru, lásku, trpělivost a mírnost. Být křesťanem znamená vést neustálý 
duchovní zápas. Vlož do toho boje celé své srdce, abys dosáhl věčného života, ke 
kterému tě Bůh povolal.“ (1 Tm 6,11-12) A jsou zde i přátelé, sousedé, 
spolupracovníci a příbuzní. Těm máme ukázat cestu, kterou i pro ně Bůh otevřel. 
 

Jestliže bereme vážně všechny povinnosti a závazky, které nám život přináší, pak 
jako slabí lidé nezabráníme, aby se nás nezmocňoval neklid a obavy. Je nemožné 
udělat seznam všech běžných starostí. Starost před nemocí, starost před ztrátou 
nejbližších, starost před ztrátou zaměstnání, starost o budoucnost dětí, starost 
před stářím, starost před splněním nezbytných povinností … 
 

Kdybychom si takový seznam s naší lidskou důsledností pořídili, pak by nám byl 
k ničemu, než bychom otevřeli v Matoušově evangeliu 6. kapitolu. Tam nás Pán 
Ježíš upozorňuje: "Nezatěžujte se zítřejšími starostmi. Ty patří k zítřku. Každý den 
má dost svých problémů. (Matouš 6,34 - SNC) 
 

STAROST má příbuzenský vztah se STRACHEM.  Strach a starost nás v životě 
emocionálně škrtí. Oba dva stavy působí k horšímu. Když se přepjatě bojíme o 
budoucnost, ochromujeme se v přítomnosti. 
 

Než položím jednu podstatnou otázku, tak připomenu známou Pavlovu výzvu, 
kterou poslal ve své zprávě věřícím ve Filipech. Důrazně je vyzývá: „Radujte se a 
důvěřujte Pánu, radujte se zas a znovu… Ničím se příliš netrapte, všechno svěřte 
v modlitbě Bohu; své prosby i díky za jejich vyslyšení. Uvidíte, že vás Bůh naplní 
klidem, jaký si nedovedete ani představit. Stačí jen důvěřovat Ježíši Kristu.“ (Fp 
4,4.6-7)  
 

Čekáte na ohlášenou otázku? Uvedu ji, ale především se zamyslete nad odpovědí, 
kterou za ni uvedu: Víte, odkud psal Pavel svůj dopis do Filip? Byl v situaci, kdy 
čelil nejisté budoucnosti. Protože kázal evangelium, byl zatčen. Ve vězení čekal, 
jestli ho přijme císař, ke kterému se jako římský občan odvolal. V té chvíli nevěděl, 
jestli bude zproštěn viny nebo popraven. Co řekneme na to, že místo aby se trápil a 
stěžoval si, tak se radoval se a prožíval vnitřní pokoj.  
 

„Radovat se!“ To není návrh, ale příkaz Písma. Neradovat se, je ve skutečnosti 
neposlušnost Boha. Všimněte si, že Pavel nepíše, aby se radovali ze situace, ve 
které se nacházejí, ale vyzývá: „Radujte se v Pánu!“.  
   

http://click1.members.salemsurround.com/pdmvdkyftrfbsjjybydqgbdvtkbctjvfktsqljrhmjlffmh_kvvfvlhppjlsrfflrrtt.html


Jsou křesťané, kteří se mylně domnívají: Ať se stane cokoliv, máme se z toho 
radovat! - Ale tak to v žádném případě není. Máme se radovat, že Bůh je stále na 
trůnu a stále nás miluje. Máme se radovat ze skutečnosti, že podle Božího slova 
„vše slouží k prospěchu těch, kteří Boha milují.“ (Ř 8,28 SNC) 
 

Když si děláme starosti, je to naše selhání důvěry v Boha. Ježíš řekl: „Nezatěžujte se 
zítřejšími starostmi. Ty patří k zítřku. Každý den má dost svých problémů.“ (Mt 
6,34 SNC). 
 

A tak si nejenom dnes, ale každý den a v každé situaci připomínejme, co má trvalou 
platnost: „Radujte se a důvěřujte Pánu, radujte se zas a znovu… Ničím se příliš 
netrapte, všechno svěřte v modlitbě Bohu; své prosby i díky za jejich vyslyšení. 
Uvidíte, že vás Bůh naplní klidem, jaký si nedovedete ani představit. Stačí jen 
důvěřovat Ježíši Kristu.“ (Fp 4,4.6-7 SNC )  
 

(Věřím, že to všechno s Boží pomocí zvládneme a budeme společně prožívat. Váš 
spolupoutník Jiří Drejnar) 

 

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  

http://click1.members.salemsurround.com/gnnmnpkwqjwdhggkdknyfdnmqpdlqgmwpqhytgjcrgtwwrk_kvvfvlhppjlsrfflrrtt.html
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 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 
 
 
 



Kurz Hubneme Zdravě 

Jeden kurz právě skončil a druhý příští týden začíná. Jaké jsou výsledky? 
Průměrný úbytek váhy 7 kg. Ale u více než poloviny účastníků kurzu téměř 10 
kg. Představte si to - za týden zhubnete o více než 1 kg. A to nemáte hlad, jíte 
pravidelně a dostatečně. V čem je ten zázrak?  

Spolu se ztrátou váhy účastníci uvádějí podstatné zlepšení kvality života - 
psychické pohody  a radosti ze života. "Přestaly migrény", "mám plno energie", 
"nebolí mě kolena", "lépe spím", "mohu konečně zase začít běhat". To vypadá 
doopravdy jako zázrak. Ale není. Je to důsledek toho, že tělo i psychiku na jednu 
stranu nepřetěžujeme hůře stravitelným jídlem a současně dostáváme to, na co 
jsme od počátku stavěni. Ono se nejedná jen o jídlo. To největší, co účastníci 
končícího kurzu uvádějí, je řád. Řád a systém pomáhá člověku, k lepšímu životu. 
Když si na něco zvykneme, pak přestaneme být služebníky a otroky nedobrých 
zlozvyků a naopak nám budou ty dobré návyky pomáhat.  
     

lektoři kurzu: Luděk Bouška a Iva Poldaufová 
 

Milí příznivci Adry 
dovoluji si Vám poslat bližší informace k nadcházející Modlitbě pro Adru 14.5. 2022. 

Modlitba pro Adru je pravidelnou událostí, ke které se sbory na celém světě připojují s 
cílem podpořit tuto mezinárodní církevní organizaci, a to jak modlitebně, tak i finanční 
sbírkou.  

Letos bude pro nás v České republice Modlitba pro Adru výjimečná – bude spojena 
s vděčností za 30 let od založení humanitární organizace ADRA v České republice. 

Ve sboru Bethany v Praze bude probíhat v sobotu 14.5. od 10-13 hod. SLAVNOSTNÍ 
BOHOSLUŽBA s přímým přenosem, který zajišťuje Mediální centrum HopeTV. Na YT 
kanále HopeTV bude možno zhlédnout přenos i záznam. V první části bohoslužby 
přivítáme všechny ředitele ADRA od roku 1992-2022, hlavním hostem druhé části 
bohoslužby bude Michael Kruger, President ADRA International. 

 



 *Sbírka ČS - č. účtu: 2124349/0800 v.s. 22 nebo QR Platba (viz pozvánka) 



  



Plán akcí na 2Q 2022 



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/

