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v létě



O CO Jde?
 o lidi, kteří chtějí prožít svůj život užitečně 
 o nabídku osvětových aktivit a přednášek, které budou probíhat v průběhu celého roku

Aktivity jsou zaměřené na prevenci zdraví, mezilidské vztahy a duchovní otázky. Tyto 
oblasti jsou důležité pro život každého člověka. Čím vyššího poznání v nich dosáhne, tím 
lepší bude kvalita jeho života. Proto se tento projekt nazývá „dotkni se nebe“.

KdO Je za tím?
aktivity „dotkni se nebe“ pro vás připravuje a organizuje maranatha z.s. a dobrovolníci  
ze sboru Církve adventistů sedmého dne v příbrami.

Organizace Maranatha z. s. oslovila mladé lidi z dalších zapsaných spolků či organizací 
(Pathfinder, Život a zdraví, ADRA) a pozvala je k dobrovolnické službě pro lidi ve městě. 
S mnohými z nich se setkáte na akci DNY ZDRAVÍ, někteří Vám doručí do schránky 
pozvánky, další pro Vás připraví přednášky a zajímavé aktivity. 

budeme sa těšit na Vaši návštěvu. 
 
Kontakty: pavel Smolka bth., 608 739 855  |  Ing. teodor Knobloch, 724 211 491



otazníky života
přednáškový cyklus

(po) 14. 8. CO mě čeKá pO SmrtI?
Nebe, peklo, spánek, nebo nic?

(Ut) 15. 8. prOč Je tOlIK Utrpení?
Kdo za to může?

(St) 16. 8. bUde KOneC SVěta?
Dějiny napsané dopředu

(čt) 17. 8. OSObnOSt, Která změnIla SVět
Kdo je vlastně Ježíš?

(pá) 18. 8. byznyS a Víra aneb amerICKý Sen V čeSKU
Životní příběh Radima Passera

dIVadlO a. dVOřáKa
(přednáškový sál)

Legionářů 400, Příbram

začáteK Vždy: 18:00 hod.

přednášky jsou určeny 
prO VŠeCHny věkové 

kategorie.
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radim passer je významný český 
developer. Je rovněž zakladatelem 

křesťanské organizace Maranatha z.s., která 
má za cíl přiblížit Boží lásku lidem.  

Je autorem knih, které jsou poutavým 
vyprávěním o pozoruhodné životní cestě 

plné nečekaných událostí, odhodlání 
a víry. Po těžké životní zkušenosti uvěřil 
Radim Passer v Ježíše Krista a podobně 

jako miliony jiných lidí jej přijal  
za svého Spasitele.

Byznys 
a víra 

 ANeB AMeRicKý SeN  
V ČeSKu 

radima passera

můžete se těšit také 
na autogramiádu.

zveme vás na přednášku

Vstup VOlný!

(pá) 18. 8. 2017 
18:00 hod.

dIVadlO  
a. dVOřáKa 

legionářů 400   
příbram

 vždy v 18:00 hod.
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Vstup VOlný!
5

                                československé armády 5, Příbram iV 

Víc informací najdete na www.klubyzdravi.cz

Kluby ZDRAVÍ

Kontakt: pavel Smolka
tel.: 608 739 855

Co jsou Kluby zdraví?

pravidelná setkávání lidí zaměřená na:

 informace z oblasti zdravého životního stylu
 motivaci ke změně návyků životního 

stylu jako příčinných faktorů mnohých 
civilizačních nemocí

 současné osvojování si zdravých návyků

Je kladen důraz na pojetí  
lidského zdraví v jeho

 komplexnosti (oblast tělesná, duševní, 
sociální, duchovní)

 a vyváženosti (harmonický podíl  
jednotlivých oblastí) 

zveme vás na přednášky, kurzy 
a ochutnávky zdravého jídla:

 vždy v 18:00 hod.

20.9.  Hluboký stabilizační systém
  p. Smolka

15. 11.  nebojte se plynatosti, aneb  
  návrat k luštěninám 
 r. žižka 
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toužíš po  
dobrodružství?

V rámci projektu „kamarád hledá kamaráda“ 
nabízíme dětem prostřednictvím našich 

dobrovolníků - studentů gymnázia:

dobrovolnické centrum 
čs. armády 5, príbram IV | dcpribram@seznam.cz 

marcela puškárová | 723 526 283 
anna Simáková | 731 187 525

doučování 
přípravu do školy 

motivační hry

V dobrovolnickém centru adra  
čs. armády 5, příbram IV 

Doučování dětí



  

  Klub 

Pathfinder
toužíš po  

dobrodružství?
Chceš si  

najít  
nové  

kamarády?

pathfinder ti 
 pomůže naučit 
se to, co jiní ani 

netuší.

zveme všechny 

holky a kluky ve věku

od 7 do 15 let na naše schůzky 

každé úterý od 18 do 19 hodin.

začínáme v září 2017.  

rádi chodíme do přírody,

sportujeme, tvoříme, hrajeme

a povídáme si. 

budeš se těšit  

na víkendy  

a letní či zimní  

tábory přes  

prázdniny.

Adresa klubovny: Čs. armády 5, Příbram IV
Kontakt: Teodor Knobloch | 724 211 491 | tekn@seznam.cz 

Více na: www.pathfinder.cz

Doučování dětí
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DEJME ŠANCI SVÉMU ZDRAVÍ!

	  měření krevního tlaku
	 měření tělesného tuku
	 měření podkožního tuku
	 měření viscerálního tuku

	 měření kosterní svaloviny 
	 měření BMi
	  Harward step test

můžete Se těŠIt na:
	  test životního stylu
	 individuální poradenství

OrganIzUJe  
Život a zdraví z.s.,  

Klub Pathfinder, z.s. a Maranatha z. s.

najdete nás v období 14. 8. - 17. 8. | 11:00 - 16:00 hodin
na dvořákově nábřeží v příbrami. 

Dny ZDRAVÍ

bližší info na telefonu: 608 739 855 nebo 734 763 606 případně na webu pribram.casd.cz

Všechna meření jsou zdarma. Každý se může těšit na malý dárek.

Život  
a zdraví
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