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 ročník 22/číslo 1110 
 
 

PROGRAM SOBOTNÍ BOHOSLUŽBY  
 

9,3o hodin 

Studium sobotní školy a dětské sobotní školy – vede Miloš Pařík 
Téma úkolu: „Abrahamovy kořeny 

 Společná píseň č. 4 „Buď Pánu čest“ 
 Modlitba 
 Studium probíhá ve třídách pod vedením učitelů 
 Sbírka pro potřeby misie 
 Společná píseň č. 77 „Naději máme" 
 Modlitba 

 

10,3o – 10,45 hodin  

Přestávka 

10:45 hodin 

Bohoslužba – vede Jaroslav Bartoš 
 Přivítání, sborová oznámení  

 Společné chvály  
„Nyní pokloňme se před králem“, „Nikdy nekončící milost“ 

 Modlitba 
 

 Sbírka pro potřeby sboru 
 Příběh pro děti – Barbora Bezděkovská 
 Modlitba za Ukrajinu  

 

 Sborová píseň – „Znát tvou pravou tvář...“ - Smíchovský pěvecký sbor 
 Čtení textu Bible – Izaiáš 3,8-9; 61,1-3,11 – Rozálie Schvarczová 
 Tichá modlitba   

 Kázání – Vítězslav Vurst 
Téma: „Naděje navzdory nejistotě“ 
 

 Chvíle ke ztišení – hudební přednes – Eva Vurstová 
 Společná píseň č. 244 „Pán Vůdce můj“ 
 Modlitba – Vítězslav Vurst 
 Společná píseň č. 282 „Prosbu naši, Bože, slyš“ 

 
 

 
 

  
 
 
 
 

 

 Informační týdeník Sboru CASD Praha 5 – Smíchov 

       7. květen 2022 



Oznámení 
 

-Přejeme požehnanou sobotu všem, kteří navštívili náš sbor. 
 

-Dnes, 7. 5., bude slovem sloužit bratr Vítězslav Vurst.  
  

-Příští sobotu, 14. 5., kázáním z Písma bude sloužit bratr Robert Řehák. 
Součástí bohoslužby bude Modlitba za Adru spojená se sbírkou.  

 

-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 již třetí setkání  
vedoucích oddělení sboru a nejen vedoucích.  

 

-V neděli, 15. 5., jste zváni na výlet T.O.M. „Ze Všenor k Cukráku“ 
 

-V sobotu, 21. 5., jste zváni na setkání Klubu zdraví od 1400 hod 
na téma „Pokrmy čisté a nečisté“ se Soňou Sílovou 

 

-Ve čtvrtek, 12. 5., se uskuteční jednání Výboru sboru od 1830 hod 
 

-Sbor Praha Krč vás zve tuto sobotu, 7. 5., po 1300 hodině  
na „Povídání o Cestě“ s Honzou Pospíšilem.  

 

-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 začala 1. etapa rekonstrukce pánského WC, výstavba 
bezbariérového WC a úložného místa pro úklid.  

 

-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. 
 

 

 
 

 
  

 

 
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 8.- 14.5.2022 oslaví narozeniny: 
 

Čambor Radovan (8.5.); Prokopová Marta (10.5.); Crhová Libuše (11.5.); 
Havlíček Josef (11.5.); Papírník Petr (12.5.); Suchá Tetyana (12.5.);  

Dolejš Samuel (14.5.); Macháň Radek (14.5.) 
 

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


VZKAZY, PODĚKOVÁNÍ, NABÍDKA… 
 
 

KAZATELSKÁ EPIŠTOLA SMÍCHOVSKÝM – 95. kapitola 
 

JAK MOC JE ZTRACENÝ DNEŠNÍ SVĚT? 
 

Současná, díky mnoha důvodům složitá, doba nám přináší těžká témata, která 
nejen promýšlíme, ale na která jsme častokrát jako křesťané dotazováni od našich 
nevěřících nebo hledajících kamarádů a známých… Dostáváme mnohdy otázky, 
které nás nikdy ani nenapadly, natož abychom měli osobní zkušenost s tím, jak se 
taková situace prožívá. Byť to pro mě osobně častokrát nejsou komfortní situace, 
pořád znovu se učím častokrát odpovídat s otazníkem, protože lépe je říct „nevím“, 
nebo „musím si to promyslet a promodlit“, než říct nějakou hloupost, která už 
nejde vzít zpět… Kéž by v našich odpovědích nikdy nechyběla pokorná laskavost a 
přenechání konečných soudů Nejvyššímu… + ochota pomoci v tom a tam, kde a jak 
aspoň trochu mohu. 
 

A ještě jedno velké požehnání v současné době osobně prožívám. Uvědomuji si 
nejen díky proběhnuté pandemii nebo současné válce a zdražovaní, ale i díky 
různým okolnostem v našem nevěřícím rodinném příbuzenství, jak vzácná je má 
víra a naděje, kterou jsem byl od Boha obdarován. Václav Havel kdysi řekl, že „Svět 
je ztracen do té míry, do jaké míry je ztracen každý z nás“. A já se ptám stále znova 
sám sebe, kde jsem tady a teď na šachovnici mého života jako křesťan, který žije na 
jaře roku 2022. A tak vám všem ze srdce přeji, abyste neutíkali před těžkými 
otázkami, které nám život přináší, aby vaše odpovědi byly poctivé a pravdivé a 
abyste znovu měli dobré a upřímné odpovědi pro lidi kolem vás, kteří se vás ptají 
na vaši víru i naději. Od 14. května nás čeká série čtyř kázání na témata, která se 
týkají sdílení naší víry v současném světě – 14. 5. bratr Řehák o „misii“ 
starozákonního Izraele a 21. 5. bratr Pavlík o motivech čtyř evangelií ke sdílení 
naší víry. Volně pak na tato témata budu navazovat já a sestra Soňa. Kéž je v těchto 
sobotách – i v našich životech – více dobrých odpovědí než hlubokých, těžkých 
otázek… 

Váš kazatel Vašek Vondrášek 
 

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) 



SOBOTNÍ ŠKOLA – příští týden 
 

Lekce 7: Smlouva s Abrahamem  
Texty: Genesis 15 - 19 
Téma 2. čtvrtletí 2022: Genesis  
 

V další lekci se budeme věnovat druhé fázi Abrahamova příběhu 
a jeho zkušenosti s Bohem. Zaměříme se na smlouvu, kterou s 
ním Bůh uzavřel, i na to, co z ní plynulo. 
 

 Gn 15,1–6: Abrahamova víra (neděle) 
 Gn 16,1–6: Abrahamovy pochybnosti (pondělí) 
 Gn 17,1–10: Znamení smlouvy (úterý) 
 Gn 18,9–14: Syn zaslíbení (středa) 
 Gn 18,22–32: Lot v Sodomě (čtvrtek) 

 

PDF lekce: https://sobotniskola.casd.cz/lekce_PDF/aktualni/07.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. 

Daniel Kubečka 

Ahoj děti, kamarádi, rodiče, 
 

tuto sobotu budeme zpívat s dětmi 2 písně na bohoslužbě. Po jejím skončení vás 
zveme k polévce a následně ke společnému zpěvu - chvalám v sále. 
(Nic organizovaného, jen příležitost zkusit si písně na další soboty a prostě být spolu a 
chválit Pána – chtěli bychom se scházet první sobotu v měsíci). 
 

LINK NA PŘEHLED PÍSNÍ JE ZDE: 
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1ne6qyVYLPhFnMkm6sAghDnWNxKIuPUdJ/
edit?usp=sharing&ouid=111234939294756389332&rtpof=true&sd=true 
 

Děkuji všem za společný čas. Pán s vámi.  
Bára Loudová 

KD CUP 2022 
 

V neděli 1. 5. 2022 jsme se sešli v hotelu Step na badmintonovém turnaji KD Cup 
2022. Na mé nemilé překvapení nás bylo jen 5 nakolik oba sbory Smíchov i 
Bethany mají hodně členů. Ale i přesto jsme si dobře zahráli a chci vyjádřit 
poděkování Pánu Bohu i těm, kteří se turnaje zúčastnili. Jediný negativní moment 
byl zranění jednoho účastníka turnaje kterého jsem musel zavést do nemocnice 
Motol. 

https://sobotniskola.casd.cz/lekce_PDF/aktualni/07.pdf
https://www.youtube.com/channel/UC2H6y99aQFPCsCGAL9h-isg/featured
https://www.hopetv.cz/porady/vsechny-kategorie/28-bible-pro-dnesek
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1ne6qyVYLPhFnMkm6sAghDnWNxKIuPUdJ/edit?usp=sharing&ouid=111234939294756389332&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1ne6qyVYLPhFnMkm6sAghDnWNxKIuPUdJ/edit?usp=sharing&ouid=111234939294756389332&rtpof=true&sd=true


Věřím že někdy příště nás bude více ale na podzim bych chtěl zase udělat turnaj v 
bowlingu tak věřím že na to si troufne  i starší generace. 

Za KD1  Samuel Ballangó 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

Sbor Praha - Krč Vás zve 
 

na „Povídání o Cestě“ s Honzou Pospíšilem tuto sobotu 7. 5. po 13 hodině do kaple sv. 
Václava ve Fakultní Thomayerovy nemocnice Praha Krč (Vídeňská 800, Praha 4). 

Za sbor Krč Josef Dvořák 
 

Rozhovor s lebkou 
Jít k Bohu znamená projít sám sebou – jinudy cesta nevede. 

P. Kosorin 
 

Proměněna ve věc leží přede mnou na psacím stole s údělem přijímat prach. Jen 
život se dovede oprášit sám. Ze všeho. Jak jsem ji před rigorosem z anatomie 
dokonale ovládal. Třeba tuhle – kost spánkovou, os temporale. Hrůza, než se člověk 
dověděl, co vlastně nosí na krku. Než dostal do hlavy vědomosti o tom, co v ní je tak 
samozřejmě uloženo. Těch kanálků, dutinek, otvůrků, štěrbin, žlábků, jamek, 
plošek a tuberkulů v jediné kosti spánkové. Řadu nocí jsme obětovali spánek ke 
zvládnutí kosti spánkové – fantastického bludiště, v němž se snadno dalo 
zabloudit, tápat a východ najít až ze dveří anatomického ústavu. 
Jednoho večera jsem ji ale spatřil jinak. Nebyl to nejistý, deprimující pohled medika 
z toho, co na ni nedovede latinsky určit a popsat, ani úlevný, sama sebe obdivující 
pohled lékaře, jakou měl tenkrát paměť. 



 

Jednoho večera jsem ji znenadání viděl ne jako něco, ale jako někoho, koho vůbec 
neznám, do koho nevniknu po sebesilnějším studování. A s kým jsem 
nevyzpytatelně spletitými cestičkami, štěrbinami a otvůrky osudu dán dohromady, 
s kým tady žiji kolik let. Za jeho života bychom se mohli pronásledovat nebo 
navštěvovat, nenávidět nebo přátelit. Kdo ví? Lidi napadá leccos, člověka leckdo a 
člověk leckoho. 

 Zdalipak jsi také pobolívala? A byla kladena do dlaní? 
 Nad čím ses skláněla? Nebo spíš ke komu? Či před kým…? 
 Po kom a za kým a na co ses ohlížela? 
 Trpívalas závratí? Tou mladistvou nebo až tou zdětinštělou? 
 Na co jsi vsadila svůj krk? 
 Nepřitakávalas zbaběle? 
 Neklesalas malomyslně? 
 Nenosila ses domýšlivě? 
 Nekývalas zamítavě, kde bylo namístě se poklonit? 
 Neodvracela ses lítostně, kde srdce chtělo vytrvat? 
 Co se v tobě zrodilo za myšlenky, za úmysly a za činy? 
 Závisely na tvé gestikulaci osudy historie? 
 Nebo jen bezvýznamných historek? 
 Kdo tebou rozverně či zarputile pohazoval? 
 A kdo tě pohodil až sem? 

 

Děkuji za rozhovor. Na podobné otázky dluží i naše hlavy odpovědi, každá sama 
sobě i sobě navzájem. 
 

Hlavu si lze postavit (výjimečně jako v našem případě na stůl), ale mnohem víc věcí 
lze postavit na hlavu. A stojí-li něco na hlavě, musí to stát nohama vzhůru. A za co 
stojí, co stojí vzhůru nohama? 
 

Jednoduše i život by měl mít hlavu a patu ve správné poloze, na pravém místě. 
V případě, že hlavu nahrazují nohy, dá se život buď zkopat, nebo před jeho 
smyslem bezhlavě utéci. A naopak chodit do všeho po hlavě se také nevyplácí.  
 

Lámejme si tedy raději hlavy než nohy tím, jaký je náš životní postoj, posez i 
rozpoložení. Abychom si upřesnili, kde nám hlava stojí a kde nás pata tlačí. 
 

MUDr. A. Volkman 

Umět se zasmát 
 

I sestoupil Hospodin, aby zhlédl město i věž, které synové lidští budovali.  
(GENESIS 11:5 CEP) 
Text o stavbě města a věže patří ke klasickým pasážím Písma, které zná snad každý. Ne 
všichni však v tomto textu dokáží zaslechnout jemný náznak ironie, když nakonec 
vyprávění Bůh musí sestoupit, aby si to lidské „monumentální“ dílo sahající údajně až 
do nebes sám prohlédl. Ano, i Bible na několika místech pracuje s humorem či 
ironickými prvky a tohle je jedno z nich. 
 

Humor, vtip, schopnost se zasmát sám sobě, nebrat se smrtelně vážně je i pro člověka 
věřícího nesmírně důležitá a pomáhá nám v tomto světě zmítaném lidským zlem přežít. 



Ne náhodou se smysl pro humor nejvíce projevuje v různých kritických situacích. Jen 
vzpomeňme na nepřeberné množství vtipů, které se vyrojily během covidového období 
nebo na vtipné fotografie a videa ukrajinských zemědělců odtahujících svými traktory 
tanky a vojenskou techniku ruského agresora. Některé situace lze přežít jen s 
humorem. 

Jednou se ptali slavného českého moderátora, věřícího evangelíka, zda dle jeho názoru 
budeme humor potřebovat v nebi? Odpověděl zvláštně, řekl, že humor potřebujeme 
zejména tady na zemi, abychom zvládli všechny těžkosti života. Nebeská skutečnost 
bude natolik ideální, že tam humor není potřeba. V celku lze s tímto názorem souhlasit, 
a tak dokud žijeme zde v tomto světě, smějme se, zlehčujme, ironizujme, neboť se nám 
i druhým bude žít lehčeji. Vždyť schopnost humoru a ironie je dar od Hospodina.  

Petr Rohan 
 

K A Z A T E L N A 
 

BOŽÍ SLOVO JE ŽIVÉ, MOCNÉ A OSTŘEJŠÍ NEŽ DVOUSEČNÝ MEČ 
 

Kázání ze soboty 09.10.2021 – br. Michal Balcar 
 

K tomuto kázání mě motivovaly dvě události z minulého týdne. V úterý a ve středu 
jsme měli na Sázavě setkání kazatelů a mluvili jsme velmi otevřeně o tom, jaká je 
naše role ve 21. století. A pojmenovali jsme mnoho témat, problémů, dilemat, ale 
můj dojem zůstává stále stejný, jako byl od počátku, kdy jsem toto Boží povolání 
zaslechl. Naším hlavním úkolem je kázat Boží slovo.  
 

A druhý impulz přišel od Evy Gajdůškové. Ta mě minulou sobotu po přečtení 
zpravodaje, kde jsem napsal, že se budeme modlit za kazatele a faráře, laskavě 
napomenula, že my nemáme faráře. A já bych tě, Evi, i každého, kdo si kladl stejnou 
otázku, ujistit, že já jsem kazatel a jsem na to hrdý. Protože vím, že jsem povolán 
kázat Boží slovo.  
 

(Není bez zajímavosti, že při převodu církevního názvosloví z angličtiny, jsme 
nebyli úplně konzistentní, protože kazatel [tedy ten, kdo káže] by anglicky byl 
spíše preacher, než pastor. A myslím, že první čeští a slovenští adventisté zde byli 
ovlivněni např. Jednotou Bratrskou, jejíž duchovní byli vždy kazatelé a nikdy 
faráři).  
 

Slovo Boží je živé, mocné a ostřejší než jakýkoli dvousečný meč; proniká až na 
rozhraní duše a ducha, kostí a morku, a rozsuzuje touhy i myšlenky srdce. Není 
tvora, který by se před ním mohl skrýt. Nahé a odhalené je všechno před očima 
toho, jemuž se budeme ze všeho odpovídat. (Źd 4,12-13)  
 

Nejprve mi dovolte takovou literárně obdivnou poznámku. Text, který jsme četli 
obsahuje rozvíjející se charakteristiky (přívlastky) Božího slova (živé, mocné…). V 
řečtině je natolik promyšlený, že první z nich obsahuje jednu slabiku a každý 
následující má slabik přesně dvakrát tolik, co ten předcházející.  
 

O jaké přívlastky se tedy jedná?  



 je živé. Dává život. Oživuje. Týká se nás, živých. A tam, kde je duchovní smrt, 
dokáže přinést život. Není to slovo do vitrín muzeí ani do kabinetů profesorů 
literatury nebo rétoriky. Je to slovo živé.  

 je mocné. Funguje. Je efektivní. Není možné, aby znělo jedním uchem dovnitř a 
tím druhým ven. Zní jedním uchem dovnitř a tím druhým taky (omlouvám se 
Radiu 1 za krádež sloganu). A když do nás vstupuje, tak se v nás něco děje. 
Mění nás. Má moc.  

 je ostré. Dokonce ostřejší. Ostřejší než dvousečný meč. Takové slovo dokáže 
být nebezpečné, protože proniká tam, kam nemůže žádné jiné slovo. Možná 
bychom dnes použili spíše slovo skalpel, než meč. Kraličtí dokonce, a já s nimi 
úplně nesouhlasím, říkají, že má moc svévolníky zahubit. Ale já myslím, že 
ostrost tohoto slova je namířená primárně proti nám, jeho posluchačům. Do 
nás proniká. Proniká až na rozhraní morku a kostí, ducha a duše.  

 

Tak, co nám tedy vlastně chceš říct? Že jsi kazatel Božího slova a my tě máme 2 
poslouchat, protože jsi kazatel a kážeš Boží slovo? Dovolte mi rozptýlit možnou 
mýlku: vůbec ne. Protože, by to stejně nefungovalo. A víte co, ono je to dobře!  
 

Přemýšlím totiž o oné ostrosti. Teď před volbami je veřejný prostor zahlcený 
verbálním smogem a mě napadá: mají ta slova ještě jakoukoli cenu? Docela 
pozorně se snažím naslouchat, abych se dobře rozhodl, ale chybí mí nástroj, 
kterým bych rozťal to klubko píár triků a marketingových hesel. Něco, co by šlo až 
na dřeň. Až na rozhraní duše a ducha, kostí a morku, co by rozsuzovalo touhy i 
myšlenky srdce.  
 

Mít takový meč, sekal bych všude možně, aby bylo zřejmé, kdo je kdo a co je co. Mě 
by jen tak nešlo věšet bulíky na nos. Ale já ho nemám, a je to dobře. Má ho jenom 
Hospodin, protože to je jeho slovo, které je živé, mocné a ostřejší než dvousečný 
meč.  
 

Náš text pokračuje: Vše je odhalené a nahé před jeho zrakem - to není příjemná 
představa. Bezbrannost, vydanost na milost či nemilost. Budeme mu skládat účet. 
Mě vůbec není příjemné tohle slyšet. Budeme skládat účty tomu, jenž vládne 
ostrým mečem, kterým rozsekne i to, co rozseknout nelze?  
 

Ale pak nás ujistí: Nemáme přece velekněze, který není schopen mít soucit s našimi 
slabostmi; vždyť na sobě zakusil všechna pokušení jako my, ale nedopustil se 
hříchu. Přistupme tedy směle k trůnu milosti, abychom došli milosrdenství a 
nalezli milost a pomoc v pravý čas. (Žd 4,15-16).  
 

Tenhle velekněz má soucit s našimi slabostmi. To on má v rukou to Boží slovo, ten 
meč. Jen on s ním dokáže říznout tak, aby nás to nezabilo, ale naopak to odhalilo to 
nemocné, to zhnisané. To, kde si sami sobě lžeme, to kde máme mít nastavené 
zrcadlo.  
 

A kde jsem tam já? A vy? Se vší pokorou chci prosit, aby mému kázání Hospodin 
jemně a decentně toto své živé, mocné a ostré slovo propůjčil. Alespoň maličko. A 
vám, kteří mu nasloucháte, aby dal slyšet. Aby dal skrze něj život. Aby skrze něj dal 
pocítit svou moc. A abychom, tam kde to potřebujeme, pocítili i jeho ostrost.  

Amen 



 



 



 



 



 

 

  POKRMY 

              

 

Pokrmy čisté a nečisté.  
 K čemu je to dobré?

 

sobota 21. 5. 2022 od 14:00 hod.  
 

 
 

 
 
 

 

 
 
 
 
 

 
Těším se na vás 

Iva Poldaufová tel.: 606 226 443 
 

Přednášející: Mgr. Soňa Sílová 
 

Peroutkova 57, sbor CASD Smíchov 
 
 
 

 

        Klub zdraví CASD Smíchov 

Spojení: bus č. 137, zastávka Urbanova, 

vstup bočním vchodem 

 

A ZDRAVÍ 
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“ ” ZE VŠENOR K CUKRÁKU
15. KVETen 2022 

 

Sraz: Praha hl. nádraží v 9:00 hod. 
vlak směr Beroun - Praha hl.n. 9.19hod nebo Praha Smíchov 9.28hod. 

Příjezd: Všenory 9.51hod. 
 

Trasa: Od nádraží
start Všenory ulicí K Dubu

2
 dále Karla Majera v pravo Nad Truhlárnou  

a opět vpravo V Americe k Arboretum Všenory
3
 (Na Kobylce 570). Po návštěvě 

arboreta směrem hřbitov Všenory na modrou TZ kolem sochy Artemis
4
 (možnost 

posezení) k rozcestí Pod Kamencem
5
 pokračovat po červené TZ  pod dálnicí do Jíloviště  

zastávka autobusu Jíloviště hlavní silnice
6
 (možnost alternativního cíle).  

Dále lesem do zastávka autobusu Jíloviště, Cukrák
cíl

.  

 

Odjezd: Jíloviště, hlavní silnice autobus MHD 317 
vždy v  x15hod + x45hod. 
 

Arboretum Všenory je letos prvně otevřeno pro 
veřejnost. Je zde velmi bohatá sbírka dřevin, krásný 
výhled s možností posezení v altánu. Vstupné pro 
důchodce je 50Kč.  
 
 

Délka trasy cca 5,6 km 
 
 

 

Na výlet s vámi se těší František Kafka 

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/

