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ŽÍ T
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N
Ústí nad Labem

CO SE DĚJE?
Rádi bychom v průběhu roku 2012 nabídli veřejnosti několik osvětových akcí
a přednášek.
Akce jsou zaměřeny na zdravotní prevenci, mezilidské vztahy a duchovní otázky.
Protože se tyto oblasti dotýkají našeho běžného života a většina z nás touží prožívat
všechno, o co se zajímáme, naplno, celý program jsme jednoduše nazvali: Žít naplno.

KDO TO DĚLÁ?
Oslovili jsme několik organizací, jako je občanské sdružení Život a zdraví nebo občanské
sdružení Maranatha, a ti pozvali do Ústí nad Labem dobrovolníky a nadšence z celé
republiky, kteří chtějí trávit svůj čas s druhými lidmi. Některé z nich potkáte na ulici při
propagaci programu NEW START, někteří Vám hodí do schránky letáček, někteří zazvoní
u Vašich dveří a nabídnou Vám knížku a jiní Vás budou provázet při přednáškách.
Projekt „Žít naplno“ pro Vás připravuje a organizuje občanské
sdružení Maranatha o.s. a sbor Církve adventistů sedmého
dne v Ústí nad Labem.

Masarykova 128
Ústí nad Labem

Zveme vás na následující programy, které vás povzbudí a osvěží:
Sobotní bohoslužby

Pastorační rozhovory

Studium Bible

Bezplatná knihovna

Kluby zdraví

Klub pro děti – Pathfinder

Křeslo pro hosta

Bezplatné právní poradenství

KONTAKT: Miroslav Bísek • 739 345 675 • www.zitnaplno.cz

Byznys a víra

Životní příběh
Radima Passera

Ústí nad Labem
20. 7. (Pá) | 18:00 hod.
Dům kultury / kinosál
Velká hradební 1025/19

Radim Passer
Podnikatel a zakladatel občanského
sdružení Maranatha

3 a 1/2 ROKU

aneb americký sen v Česku
Strhující životní příběh jednoho z nejúspěšnějších českých
podnikatelů současnosti,
developera Radima Passera.

3 a 1/2 ROKU II

aneb s vírou a odhodláním
Další poutavé vyprávění
Radima Passera.

Můžete se těšit také
na autogramiádu

Radim Passer je významný český developer
a jeden z nejbohatších Čechů. Jeho společnost
Passerinvest Group je tvůrcem známého
administrativního komplexu BB Centrum.
Tento nejrozsáhlejší byznys park v Česku se
stal sídlem společností jako například
Microsoft, Telefónica, ČEZ, HP, GE,
UniCredit a další. Je rovněž zakladatelem
křesťanského sdružení Maranatha,
které má za cíl, aby lidé mohli poznávat
Boží lásku. Je autorem knih, které jsou
poutavým vyprávěním o pozoruhodné
životní cestě plné nečekaných událostí,
odhodlání a víry. Po ztrátě svého
prvorozeného syna v roce 1998
uvěřil Radim Passer v Ježíše Krista
a podobně jako miliony jiných lidí jej
vírou přijal za svého Spasitele.

JAK DVAKRÁT VYHRÁT
V ŽIVOTĚ

Životní příběh vyhazovače a bývalého
vicemistra Německa v kulturistice

Začátek vždy v 18:00 hod. | Dům kultury / kinosál
17. 7. (Út)		 Příběh vyhazovače
		 Životní příběh Kornelia Novaka
18. 7. (St) Antináboženský Bůh?!
		 Proč je na světě tolik různých církví?
19. 7. (Čt) 10 lží o náboženství,
		 které jsou nejvíc rozšířené
		 mezi lidmi.

vstup VOLNÝ!

Inteligence
a
evolu
ce
Co nám ve škole neřekli?

www.stvoreni.cz

» 23. července 2012

18:00 hod. | ÚSTÍ N/L
Dům kultury / kinosál
Velká hradební 1025/19

Přednáší:

Mgr. Libor VOTOČEK

JSME dokonalým projektem,
NEBO senzačním shlukem náhod?

PŘEDNÁŠKOVÝ CYKLUS

ŽÍ T

NAPL O
N
Ústí nad Labem
2012

„Od začátku svého studia jsem si učinil zásadu, že
kdykoli poznám mínění správnější, ihned upustím
od svého méně správného a pokorně a radostně
přijmu názor odůvodněný lépe. To, co víme, je zcela
nepatrným zlomkem toho, co nevíme.“
(Jan Hus)
„Bible nás nenutí k tomu, abychom věřili v Boha. Ale
lituje těch, kdo víru odmítají, protože si tím činí těžkým svůj život i svou smrt. Bible říká: když se odvážíš
otevřít oči, uvidíš, že Bůh už je tu s námi a že i tebe
provede v lásce životem i smrtí. Tak budeš moci odkládat strach a vcházet i do neznáma v dobré naději.“
(Prof. Jan Heller)

Moudrostí těchto slov bychom vás chtěli inspirovat a zároveň pozvat jménem sboru Církve
adventistů sedmého dne v Ústí nad Labem
a občanského sdružení Maranatha na biblický
přednáškový cyklus Žít naplno.

Přijďte a staňte se
součástí této výjimečné
události!

Začátek všech přednášek
vždy v 18:00 hod.
Tombola o zajímavé ceny.
Zdravotní okénka.

vstup VOLNÝ!
Kontakty:
Miroslav Bísek, tel.: 739 345 675
e-mail: mirosla.vbisek@gmail.com
Radek Loder, tel.: 606 646 513
e-mail: radovan.loder@seznam.cz

www.zitnaplno.cz

Témata přednášek
Žít naplno

17. – 23. 7. Přednášky (viz předchozí strany)
24. 7. (Út) Existence Boha
		 Má smysl věřit?
25. 7. (St) Poklad dávných svitků
		 Proč je Bible výjimečná?
26. 7. (Čt) Poznejte budoucnost
		 Nejpřesnější předpověď
		 na minimálně 2600 let
30. 7. (Po) Proč je tolik utrpení?
		 Může za to Bůh?
31. 7. (Út) Osobnost, která změnila svět
		 Kdo je vlastně Ježíš?
1. 8. (St) Nabídka, která se neodmítá
		 Může být to nejcennější zadarmo?
2. 8. (Čt) Co přinese konec světa?
		 Z budoucnosti obavy mít nemusíme

6. 8. (Po) Nudí vás pravidla?
		 Deset stručných rad do života
7. 8. (Út) Nezapomněli jste odpočívat?
		 Proč má týden 6 pracovních dní?

Místo konání všech
přednášek:

Dům kultury / kinosál

8. 8. (St) Co mě čeká po smrti?
		 Nebe, peklo, spánek nebo nic?

Velká hradební 1025/19
Ústí nad Labem

9. 8. (Čt) Dokonalý podvod
		 Temná stránka spiritismu a okultismu

GPS: 50°39‘43.870“N, 14°2‘22.905“E

10. 8. (Pá) Opravdu spravedlnost zvítězí?
		 Kdy přijde její čas?

Dům kultury

Začátek všech přednášek
vždy v 18:00 hod.

Mírové náměstí

Ch ce te si vy pů jč it

knihu ZDARMA?
Malá knihovna - velké tituly
„Slova knih nás vždy vzruší, důležité

však je, aby nás zmKONěniFUCla.IUS“
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Tit
Každou středu
» Knihovna
od 14:00 do 17:00 hod.
Společenské centrum
Zájemcům s omezenou možností pohybu můžeme
CASD, Ústí nad Labem
Masarykova 128
Tel.: 606 646 513, knihovnazdarma@seznam.cz

knihy doručit až domů.
Výpůjční doba všech knih a DVD je maximálně
jeden měsíc.

BEZPLATNÉ
PRÁVNÍ
PORADE NSTVÍ
SPOLEČENSKÉ CENTRUM v Ústí nad Labem nabízí poskytování bezplatného
právního poradenství. Právník vám poradí v životních situacích, kdy potřebujete právní pomoc, ale nevíte, kde ji získat.
Každý se může ocitnout v situaci, kdy neví, jak má postupovat, nemá představu, jak získat
pomoc právníka nebo na jakou instituci se může obrátit o pomoc. Cílem bezplatné právní
poradny je pomoci každému člověku lépe se orientovat v právním systému České republiky, nasměrovat vás k získání informací a usnadnit vám nalezení pomoci, která odpovídá
vašemu problému, vaší životní situaci a vašim finančním možnostem.

S naším právníkem Petrem Hradeckým si můžete dojednat schůzku na tel.: 602 126 491

Klub

Pathfinder
• rozvoj fyzické zdatnosti
• rozvoj tábornických
zručností  
• poznávání přírody
• výtvarná výchova
• služba druhým
• správné životní postoje

• Toužíš po dobrodružství?
• Máš rád přírodu?
• Chceš vědět, jak se dá dobře
využít volný čas?
• Chceš najít nové kamarády?
• Rád objevuješ záhady a nové věci?
• To vše najdeš v klubu Pathfinder

Schůzky: každý čtvrtek (před první návštěvou zavolejte)
Kontakt: Mirek Franěk, 777 619 563 | ustinadlabem.zitnaplno.cz

Zveme Vás na
přednáškový cyklus
Klubu zdraví Ústí n/L
CO JSOU KLUBY ZDRAVÍ
Pravidelná a dlouhodobá setkávání lidí zaměřená na:

»
»
»

předávání informací 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)

ZAČÁTEK VŽDY V 18:00 HOD.
(vždy první čtvrtek v měsíci)
2. 8. | 6. 9. | 4. 10. | 8. 11. | 5. 12.
KDE:
Společenské centrum (1. patro)
Masarykova 128
(100 m nad poliklinikou)
Ústí nad Labem
KONTAKT:
734 684 146
iperutkova@seznam.cz

Vstup VOLNÝ!

Harmonogram najdete na http://ustinadlabem.zitnaplno.cz/kluby-zdravi-usti/

DNY ZDRAVÍ

16. – 17. července 2012 Ústí nad Labem – Mírové náměstí 		
30.
– 31. července 2012 od 10:00 do 17:30
					

Můžete se těšit na:
 měření krevního tlaku
 měření tuku v těle
 měření maximální
		 výdechové rychlosti
 měření BMI
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měření hmotnosti
měření výšky
Harward step test
test životního stylu

úkony jsou BEZPLATNÉ.
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DEJTE ŠANCI SVÉMU ZDRAVÍ!
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Akce se pořádá
Sou

ve spolupráci s městem
Ústí nad Labem

