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PROGRAM SOBOTNÍ BOHOSLUŽBY – PAMÁTKA VEČEŘE PÁNĚ 
9,3o hodin 

Bohoslužbu vede Róbert Heczko 
varhanní hudba 
Přivítání, sborová oznámení 
Společné chvály 
„Pojď, nyní je čas jej chválit“, „Nyní pokloňme se před králem“ 
Modlitba 
 
Studium sobotní školy společné shrnutí úkolu – Pavel Bláha 
„Poučení od pšeničného zrna“ 
varhanní hudba 
sbírka vděčnosti pro potřeby sboru 
 
Vyprošení požehnání pro děti a rodiče – kazatel, starší 
Promluva k dětem – Vlastimil Kubový 
sborová píseň - „Našel jsi mne, Pastýři“ - Smíchovský pěvecký sbor 
 
Čtení textu Bible – Mt 11:20-30 (SNC) - Jana Bezděkovská 
tichá modlitba 
Kázání z Božího slova – Václav Vondrášek 
Téma: „Přetížení a únava jako vstupenka“ 
 
Slovo k zahájení VP 
Modlitba 
Obřad umývání nohou 
píseň -"Můj Ježíš" - Vlaďka Nohejlová 
Obřad přijímání chleba a vína 
společná píseň č.3 „Tebe Boha chválíme“ 
 
Požehnání 

 
Společné Agapé 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 Informační týdeník Sboru CASD Praha 5 – Smíchov 

          17. září 2022 



Oznámení 
 

 

-Přejeme požehnanou sobotu všem, kteří navštívili náš sbor. 
 

-Dnes, 17. 9., slavíme Památku Večeře Páně.  
Kázáním z Písma bude sloužit bratr Václav Vondrášek. Po bohoslužbě se 

uskuteční společné sdílení se při Agapé. 
 

-Příští sobotu, 24. 9., kázáním z Písma bude sloužit bratr Miloslav Žalud. 
Tato sobota je sobotou sbírky 13.soboty. 

 

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

 

-Příští neděli, 25. 9., se uskuteční výlet T. O. M. „Z Uhřiněvse do Dubče“ 
 

-Probíhá 2.etapa rekonstrukce toalet pro ženy. Děkujeme za to, že budete 
dodržovat pravidla užívání, dbát pokynů služby na chodbě a za pochopení. 

 

-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 září a mysleme na svých 
modlitbách na: situaci ve 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 18. – 24.9.2022 oslaví narozeniny: 
 

Mullerová Jamila (20.9.); Papírníková Judita (23.9.) 
 

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… 
 

MILÉ SESTRY A BRATŘI V KRISTU, 
 

naplněni vděčností s Vámi sdílíme, že s vírou a nadějí spojíme své životy vzhledem k věku 
a okolnostem na menší rodinné svatbě. 
 

 
KAZATELSKÁ EPIŠTOLA SMÍCHOVSKÝM – 114. kapitola 
 

NIC NOVÉHO POD SLUNCEM 
 

Milé sestry, milí bratři, milí přátelé, 
když v knize Kazatel (1,9.10) moudrý král Šalamoun napíše: „Co se dálo, bude se dít 
zase, a co se dělalo, bude se znovu dělat; pod sluncem není nic nového. Je něco, o čem 
lze říci: Hleď, to je cosi nového? I to bylo v dávných dobách, které byly před námi”, 
pak z toho časem i přes vzdálenost tří tisíciletí vznikne u nás běžně používané 
přísloví „Nic nového pod sluncem”. Ale nejen to. Tento povzdech moudrého krále, 
který vyzkoušel v životě už snad všechno a byl tím vším unavený a zklamaný, zní 
dost otráveně, možná až depresivně. Pro mě je ale v těchto dnech zdrojem radosti, 
naděje a tolik potřebného nadhledu. Jak to? 
 

To máte tak. V posledních dnech jsem se díky jedné stati o historii naší církve znovu 
ponořila do více než stoletých událostí a pramenů. Jeden velmi horlivý, a ne zrovna 
taktem oplývající katolický kněz napsal o adventistech spisek, ve kterém naše 
předchůdce zobrazuje tak, že by si to jistě za rámeček nedali a velmi silně kritizuje 
„amerikánské” misie. Je to nicméně zajímavé a poučné čtení. No a tento kněz se také 
ostře ohradil v roce 1902 vůči dílu jednoho amatérského, ale erudovaného historika, 
ve kterém tento hodnotil působení jezuitů v českých zemích v 17. a 18. století velmi 
kriticky, a to z pozice soudobé moderní vědy. Co mě na tom velmi pobavilo, byly 
knězovy výroky typu „liberálové”, „fráze nevěreckých novinářů” nebo „lež… 
vypůjčená ze spisů liberálních, zednářských a pastorských”. Vše protijezuitské 



považuje za zradu češství a propagaci „němčourství” a potažmo i onoho 
„amerikánského” vlivu. 
 

 

Nezní vám to povědomě? Vždyť podobnými nebo dokonce stejnými přívlastky – 
liberálové, zednáři, zaprodaní novináři – se častují i dnešní zastánci různých stran a 
názorových proudů ve společnosti. Pokud si myslíme, že dnešní situace je něco 
nového a nebývalého, pak je velmi dobré se vrátit do minulosti s jejími boji a zápasy. 
A zjistíme ono staré známé: Nic nového pod sluncem! Jen poučit, kdybychom se tak 
chtěli a posunout někam dál! Tam, kde se rozumně a se vzájemným pochopením 
jedněch druhými budeme jedni i druzí přijímat a respektovat. 
 

Radostnou a požehnanou sobotu, stejně jako celý týden s nadhledem a vnášením 
pokoje do neklidného světa přeje a srdečně zdraví 
 

Soňa Sílová, vaše kazatelka 
 

SOBOTNÍ ŠKOLA – příští týden 
 

Lekce 13: Kristova zkouška ohněm 
Texty: L 2:7.22–24; Mt 2:1–18; J 8:58.59; L 22:41–44;  
Mt 27:51.52; Ř 6:23; Tt 1:2 
Téma 3.čtvrtletí 2022: V ŽÁRU ZKOUŠEK  
 

 V závěrené lekci se zaměříme na osobu Ježíše Krista. On je tím, 
kdo sám prošel velkým trápením, bolestí i smrtí. Zamyslíme se 
nad významem utrpení v jeho životě i nad tím, co se z toho 



můžeme naučit my.  
 

• L 2:7.22–24 - Ježíšův vstup do života bolesti a trápení (neděle) 
• Mt 12:22–24; L 4:28–30 - Ježíš a nepochopení jeho okolí (pondělí) 
• Mk 14:32–36 - Ježíšův zápas v Getsemane (úterý) 
• Mt 27 - Ježíšovo odsouzení a smrt (středa) 
• Sk 14:22; Fp 1:29 - Ježíšovo utrpení a naše trápení (čtvrtek) 

 

PDF lekce: https://sobotniskola.casd.cz/lekce_PDF/aktualni/13.pdf 
Audio lekce: https://www.youtube.com/channel/UC2H6y99aQFPCsCGAL9h-
isg/featured. Bible pro dnešek se spirituálem ATI Alešem Zástěrou - 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 Scholl. 

Daniel Kubečka 
 

Setkání seniorů z pražských a plzeňských sborů 
 

Milé sestry a bratři, 
 

v neděli 11. září 2022 se v Plzni setkali senioři z pražských a 
plzeňských sborů. Setkání se uskutečnilo ve zdejší modlitebně, která nese název KVK 
centrum. To je kulturním, volnočasovým a křesťanským centrem, kde se každý týden 
schází místní členové církve v rámci sobotních bohoslužeb. Během týdne se tu pořádá 
řada různých aktivit, kterých se účastní lidé z blízkého i širšího okolí. 
 

Senioři z obou měst zde prožili čas při společném duchovním setkání naplněném písněmi 
i sdílením zkušeností s Bohem. Setkání se zúčastnil také Vít Vurst, předseda Českého 
sdružení, který se seniory otevřel Boží slovo. 
 

Následně si senioři prohlédly prostory KVK centra i krásnou přilehlou zahradu. V poledne 
pak společně poobědvali a mohli se sdílet a také seznámit napříč jednotlivými sboru. 
Někteří z Prahy a Plzně se znali již z dřívějška, o to bylo pro ně setkání radostnější. 
Po obědě si senioři prohlédli krásy a zajímavosti města Plzně, které jim příjemně 
představil náš kazatel Václav Vondrášek. 
 

Děkujeme všem, kteří se podíleli na přípravě výletu, který jsme v rámci aktivit Archy 
pomoci organizovali a také dobrovolníkům, kteří byli pomocí při nedělní organizaci 
výletu. 
 

Jsme Bohu vděční, že senioři prožili krásný společný čas. 
Jana Perdomo, Archa pomoci 

 
 
 

https://sobotniskola.casd.cz/lekce_PDF/aktualni/13.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


Oběžník ke sbírce na stavební projekty sdružení 
 
Židům 10:35 Neztrácejte proto odvahu, neboť bude bohatě odměněna. 
 

Praha, 31. srpna 2022 
 

Milé sestry, milí bratři, 
Jako adventisté žijeme v naději na druhý příchod Ježíše Krista. Stále však pobýváme 
na této zemi, a to s sebou nese mnohé pozemské důsledky. Ekonomická situace se v 
letošním roce postupně zhoršuje. Samostatnou kapitolou jsou však ceny energií, 
které (zejména poslední dobou) tak trochu připomínají horskou dráhu. Ani experti 
nevědí, co nás v oblasti energii čeká za několik měsíců. 
 

Některé sbory (jakož i my na sdružení) již dostaly nové ceníky plynu a elektřiny.  
Nové ceny nám všem kladou otázku „Jak to máme zvládnout?“. Hledejme cesty k 
úsporám, ptejme se každý sám sebe, jak moc jsem ochoten svůj sbor v otázce 
nákladů na energie podpořit. Možná vám to v této chvíli může připadat neřešitelné, 
přesto věřím, že i v této otázce máme prosit našeho Boha o pomoc a moudrost.  
Máme udělat, co je nám možné, a zároveň doufat a věřit, že nás i touto zkouškou 
provede. 
 

V sobotu 3. září máte možnost podpořit svými dobrovolnými dary váš místní sbor. 
Všechny vybrané prostředky z této sbírky zůstanou vašemu sboru pro účely úhrady 
nákladů na energie spotřebované pro vaše bohoslužby a další sborová setkávání. 
 

Děkujeme za vaši štědrost a ochotu spolupodílet se na Božím díle ve vašem městě, 
ve vašem sboru i v jeho okolí. Modlíme se za to, abyste i tuto zimu zvládli (jak jako  
sbor, tak i jako jednotlivci), a aby nám drahé energie nezabránily mít ve sborech 
vřelou atmosféru a hřejivé vztahy. 

 

ADRAběh 2022 – běžíme proti samotě, přidejte se k nám! 
 

Zveme Vás na 9. ročník ADRAběhu 2022 ve dnech 28. 9. – 9. 10. 2022 s mottem Běžím 
proti samotě #bezimprotisamote. 
 

V rámci Evropy se Česko řadí mezi země s nejvyšším podílem osamělých seniorek a 
seniorů. V samostatných jednočlenných domácnostech žije kolem 750 tisíc starších lidí. 
 

Jaké máme NOVINKY ADRAběhu 2022? 

• Výtěžek ADRAběhu Běžím proti samotě půjde na pomoc lidem v České republice. 
Chceme zmírnit samotu osamělých lidí, seniorů a seniorek. 

• Připravili jsme pro vás jak virtuální, tak opět i živé běhy! – a to ve 13 městech ČR 

• V Praze jste na spoelčný běh či procházku zváni ve čtvrtek 29. září od 14h v 
Kunratickém lese 

Jak se můžete ZAPOJIT? 
Přihlásit se můžete jako jednotlivec, dvojice, rodina či sborová skupina. 
Pozvěte své přátele nebo sousedy na společnou procházku. Přidat se můžete také k živé 
akci ve vašem městě. 



Více o smyslu pomoci a místech výběhů ADRAběhu 2022 najdete na „www.adrabeh.cz“. 
Běžíme spolu proti samotě! 

 

 



K A Z A T E L N A 
 

Pozdní lítost svévolníků 
Jiří Beneš, Vinohrady, 20.8.2022 

 

1 Spravedlivý tehdy s velkou neohrožeností předstoupí před ty, kdo ho sužovali a 
pohrdali jeho úsilím. 
2 Při pohledu na něho budou zachváceni hrozným strachem a užasnou nad jeho 
nečekanou spásou. 
3 S úzkostným povzdechem si pro sebe kajícně řeknou: 
4 „To je ten, kdo nám byl kdysi k smíchu jako příklad potupy, nám pošetilým! Jeho život 
jsme považovali za nesmyslný a jeho konec za bezectný. 
5 Jak to, že je připočten k Božím synům a že jeho úděl je mezi svatými? 
6 Zbloudili jsme z cesty pravdy, světlo spravedlnosti nám nezasvítilo, slunce nám 
nevzešlo. 
7 Naplno jsme se vydali po stezkách nepravosti a záhuby, neschůdnými pustinami jsme 
se plahočili a cestu Hospodinovu nepoznali. 
8 Čím nám prospěla domýšlivost? A k čemu je nám, že jsme se chvástali bohatstvím? 
9 To všechno přešlo jako stín a jako prchavá zvěst, 
10 jako loď brázdící rozvlněnou hladinu; když propluje, nelze nalézt její stopu ani 
dráhu jejího kýlu ve vlnách. 
11 Nebo jako když pták proletí vzduchem a nikde se nenajde známka jeho letu; v 
lehkém vzduchu bičovaném údery křídel a rozráženém mocným máváním svištících 
perutí se nenajde ani náznak toho, že tudy proletěl. 
12 Nebo jako když šíp vystřelený na cíl protne vzduch a ten se hned spojí, takže jeho 
dráhu už nelze poznat. 
13 Podobně i my, sotva se narodíme, už zanikáme, ani jsme nemohli ukázat jakýkoli 
náznak ctnosti, ale umořili jsme se vlastní špatností. 
14 Naděje svévolníka je jako chmýří unášené větrem, jako drobné jíní stržené vichřicí, 
jako dým rozptýlený větrem, zmizí jako vzpomínka na hosta, který týž den odchází. 
15 Spravedliví však žijí navěky; jejich odměna je u Hospodina, Nejvyšší o ně pečuje. 
16 Obdrží slavné království a krásnou čelenku z ruky Hospodinovy, neboť pravicí je 
přikryje a svou paží je ochrání. 

Kniha Moudrosti  5,1-16 
 
Proč dnes bylo vše, co jsme dosud slyšeli, z Knihy Moudrosti? Abychom si 
připomněli, že Boží lid měl vždycky dva Staré zákony. A to jak Boží lid židovský, tak 
křesťané. Židé v Jeruzalémě a okolí měli užší, hebrejsky psanou verzi dnes známou 
jako Tanach. Židé v diaspoře měli řecky psanou širší verzi zvanou Septuaginta. 
Židokřesťané v Jeruzalémě užívali užší verzi a křesťané z pohanů, napojeni na 
diasporní synagogy, užívali Septuagintu. Později také východní (pravoslavná) i 
západní i koptská i syrská církev používala Septuagintu. Tak tomu bylo 
v křesťanském světě po celý středověk. K užší verzi se až v novověku vrátily církve 
protestantské. U nás Jednota bratrská a pak církve vzniklé z luterských a 
reformovaných komunit.  

A druhý důvod, proč dnes kázání bude na text knihy Moudrosti je ten, že na tento 
den připadá oddíl z Mdr 5,1-16 jako čtení v Heslech Jednoty bratrské. To je sbírka 



samotných biblických textů k dennímu čtení ze Starého a Nového zákona, které 
vychází na celém světě již 292 let. Jitřenka v naší církvi je odnož, která z těchto hesel 
vznikla. Je to velký posun, že se v Heslech čtení z Knihy Moudrosti objevilo, neboť 
Jednota bratrská stejně jako ostatní protestantské církve, užívala jen kratší, 
původně hebrejsky psanou verzi Starého zákona. Je to poprvé, kdy se v Heslech 
Jednoty bratrské lze setkat s texty z širší verze Starého zákona, jak jej známe ze 
Septuaginty. 

Starozákonní Kniha Moudrosti je mudroslovný text, který obsahuje poučení, 
napomenutí, modlitby a přímé řeči týkající se Boha a základních hodnot věřícího 
člověka, jako je pokání, spravedlnost, právo a soud, moudrost a rozumnost. Velká 
část této knihy je věnována vyjití Izraelitů z Egypta. Záměrem Knihy Moudrosti je 
„zabránit postupujícímu rozkladu víry“ Židů „v egyptské diaspoře“, tzn., čelit 
modlářství a svévoli. Kniha Moudrosti se velmi dobře čte, je snadno pochopitelná a 
není obtížná. Má 19 kapitol a obsahuje témata, která známe i z Pavlových listů, neboť 
tato kniha měla na Pavlovo myšlení nepochybně velký vliv1. 

Text, který jsme četli z páté kapitoly, připadá na sobotu 20. srpna 2022. Popisuje, že 
„svévolníci“ (Mdr 4,16), tzn., lidé, kteří se řídí svou svobodnou vůlí a nikoli vůlí Boží, 
prohlédnou a pochopí, jak se mýlili a celý svůj život promarnili. Pochopí to ale až 
před Pánem Bohem, který „se jim vysměje ... jejich památka zanikne. Při zúčtování 
svých hříchů přijdou zlomeni strachem a jejich nepravosti je usvědčí tváří tvář“ (Mdr 
4,18-20). „Svévolníci“ to, co pochopí, také vyjádří, ba již vyjádřili a my to můžeme 
slyšet přímo z jejich úst. Autor textu sdělí, že svévolníci dostanou při pohledu na 
„spravedlivého ... hrozný strach ... a s úzkostným povzdechem si pro sebe kajícně 
řeknou“ (Mdr 5,1-3; ČEP; „zachvátí je lítost a navzájem si řeknou s nářkem“ Jeruz. 
Bible). My se tedy dozvídáme slova, která teprve zazní v budoucnosti, resp. nezazní 
vůbec, neboť si je svévolnícivlastně jenom pomyslí. A to, co si pomyslí, bude natolik 
zjevné, že se to dozvědí všichni. I my se dozvídáme, co neříkají, ale co si teprve budou 
myslet. A dozvídáme se to proto, abychom si jejich slova pustili do své mysli, 
abychom o nich přemýšleli a nějak je v sobě zpracovali. 

Co jsme se od nich dozvěděli? Že se ve svém pojetí a přístupu mýlili (Mdr 5,4). To, 
co si mysleli, co předpokládali a jak hodnotili člověka vedle sebe, bylo špatně. Jsou 
zneklidněni a rozčarováni z toho, že je to jinak, než si mysleli. A vůbec nerozumí 
tomu, proč je to přesně naopak, než byli přesvědčeni (Mdr 5,5).  

Co to je za lidi, kteří se o sobě dozví tak bolestivé věci? Jsou sice nazvání „svévolníci“ 
(Mdr 4,16), ale mohou to být také „lidé“, kteří jen „přihlíželi“, diváci, kteří za života 
nic „nepochopili, ani si nevzali k srdci“ (Mdr 4,14) a kteří navíc ubližovali jiným, 
„sužovali“ spravedlivého a „pohrdali jeho úsilím“ (Mdr 5,1). Takoví lidé nakonec 
pochopí, že v životě zabloudili a minuli se cílem „zbloudili jsme z cesty pravdy ... a 
cestu Hospodinovu jsme nepoznali“ (Mdr 5,6.7).  

Nejenom, že vidí následky, oni si jsou také vědomi příčiny toho, co se s nimi stalo. A 
pojmenují to slovy „domýšlivost“ a „chvástání se“ (či „vychloubání“; Mdr 5,8). 
Uvědomili si své sebevědomí, svou nadřazenost, ješitnost, vytahování se na druhé. 

 
1 Starý zákon. Překlad s výkladem. Dodatek: Apokryfy. Kalich, Praha 1985, str. 99. 



Je to celá komunita lidí, která si o sobě namlouvala, že jsou lepší než ostatní. A 
okázale to dávali najevo svým bohatstvím. Oni si to sice uvědomili, ale bylo již pozdě. 
Již s tím nejde nic dělat. Ale my to čteme v době, kdy s tím ještě něco dělat lze. Ale 
jen tehdy, když se jejich sdělení protne s naším životem. Když si u jejich slov něco 
uvědomíme i o sobě samých. Třeba to, jak se mýlíme ve svých soudech o druhých 
lidech. Nebo to, jak jsme sami zmateni. Nebo že se chováme jako lidé, kteří jen 
přihlížejí. Ale zejména to, jak se necháváme omámit bohatstvím svým nebo 
bohatstvím bohatých lidí, kterým nadbíháme a jak se chvástáme pocitem své 
výjimečnosti a nadřazenosti nad ostatní věřící lidi. Čím dříve nám dojde, jak prchavý 
je náš život, tím dříve to budeme moci Pánu Bohu vyznat. Když nás slova z Knihy 
Moudrosti dovedou ke kajícnosti, pak se to může obejít bez strachu a úzkosti, kterou 
prožívají ti, co si toto vše uvědomili pozdě (Mdr 5,3). A může se to obejít i bez pocitu 
naprostého zmaru, jak je to v ódě na prchavost vyjádřeno slovy: Mdr 5,9-14.  

Oddíl, kterému jsme se v Knize Moudrosti věnovali, končí výhledem do budoucnosti 
„spravedlivých“. Ta je spojena s blízkostí Bohu v Mdr 5,15-16. Rádi bychom si 
takovou naději přivlastnili. Rádi bychom takovou budoucnost čekali. Možná však 
cesta k tomuto zaslíbení vede přes kajícnost, přes ztrátu iluzí o sobě samých, přes 
lítost nad zmarněným životem, přes poznání a vyznání vlastních omylů, vlastní 
pýchy a chvástavosti. Přes omluvu těm, jimž jsme ublížili a ubližovali, jimiž jsme 
pohrdali. Myslím si, že generálnímu pokání se nevyhneme ani jako jedinci, ani jako 
církevní komunita. A věřte, je za co se omlouvat a je koho prosit za odpuštění.  

      Amen 
 

 

 
 
 



 

“Z UHŘINĚVSE DO DUBČE” 

25. ZÁŘÍ 2022 

 

Sraz: Praha hl. nádraží v 9:00 hod. 
vlak směr Uhřiněves - Praha hl.n. 9.35hod vlak S9 

Příjezd: Uhřiněves 9.55hod. 
 

Trasa: Od nádražístart Uhřiněves po NS Dubeč-Uhiněves k židovskému hřbitovu2 dále 
k Podleskému rybníku s alejí dubů3 dále kolem Výzkumného chovu jelenů4 podél 

Říčanského potoka přes vyhlídku Rohožník5.6 zde opustíme NS Dubeč-Uhřiněves na 
stezku V Rohožníku7 k sudánce Nad starou vodárnou, kde se opět připojíme na NS 
Dubeč-Uhřiněves a budem pokračovat k rozcestníku Dubeč-zříc. Tvrze8 (možnost 

využití přístřešku) a dále do Panské zahrady s vyhlídkou9, bosou stezkou, bludištěm, 
grottou, brodem a odtud zpět na zastávku MHD buscíl.  

 

Odjezd: Dubeč autobus 
MHD č.111 směr Skalka 
metro trasa A v každou 

x+48 hodinu 
 

 
 
 
 

Délka trasy cca 6,9 km 
 

 
 

Na výlet s vámi se těší  
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  
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