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ÚNOR 2016 

     
 EDITORIAL 
 

Milí sourozenci v Ježíši Kristu našem Pánu. 
Dovolte, abych vás pozdravila textem z 1. Kor. 1 kapitoly od 3 verše.  
Milost vám a pokoj od Boha, našeho Otce, a od Pána Ježíše Krista. Stále za vás děkuji svému Bohu, totiž za to, jaké Boží milosti se vám dostalo v Kristu Ježíši, byli jste v něm obo-haceni v každém ohledu, každým slovem a veškerým poznáním.  
Kristovo svědectví je mezi vámi tak pevně ustaveno, že nemáte nedostatek v žádném daru, zatímco očekáváte zjevení našeho Pána Ježíše Krista. Ten vás bude posilovat až do konce, aby vám v den našeho Pána Ježíše Krista nebylo co vytknout. Bůh je věrný. On sám vás povolal ke společenství se svým Sy-nem Ježíšem Kristem, naším Pánem! 
Jiřina Krejzová 

 AKTUÁLNĚ Z PEKINGU 
 Milí přátelé,  

 znáte to, když se vrátíte z dovolené a za-čnete vyprávět přátelům, co jste viděli a zažili, přes veškerou snahu i za pomocí fotek a videa se vám snad trochu podaří zprostředkovat vaše dojmy, emoce i vědomě prožité zážitky. Avšak realita je vzdálená na míle daleko. Osobně nevím, kde začít, je tolik zážitků a mnoho tak těžce zprostředkovatelných na dálku, že jsem blízko toho to vzdát. Avšak dal jsem slovo své milované manželce a cítím sám, že mám určitou povinnost vám zpro-středkovat nejsilnější momenty, které mě v prvním roce pobytu v Pekingu oslovily. Bu-dou jen tři, tak se nebojte, že bych vás dlouho  trápil čtením . 

            Zahlcení realitou 
 V prvních týdnech pobytu v 23 milionovém Pekingu bylo podobné „Alence v říši divů“. Mozek nebyl schopen pojmout terabajty no-vých informací, všichni Číňani se mi zdáli stejní, nebyl jsem je schopen rozeznávat. Ani v práci, a to jsem je měl na stole v organizač-ním schématu s fotkou a jménem. Jak jsem opustil kancelář, byl jsem ztracen. Podobné to bylo s orientací ve městě, mozek neměl vytvo-řenou žádnou mapu prostředí, všechny ulice, nápisy, budovy se zdály být stejné – barevné čínské nápisy a masy lidí a aut ztrácející se ve smogu velkoměsta. To byl hlavní vjem. Ani ne-vím, kdy a za jak dlouho se to změnilo. Po pár měsících jsem si najednou uvědomil, že jsem „jako doma“. 

 Najednou vnímám bohatost a rozmanitost prostředí. Nevím, jak se to stalo ani kdy, ale rozeznávám lidi a vnímám detaily, ulice, ob-chody a v poslední době i něco málo z čín-ského jazyka. Stres se postupně vytratil, a když vysvitne slunce a občas rozežene smog, mám v nitru pocit, že je tu snad i hezky. A tak jsem si uvědomil, co jste i vy všichni za-žili, že stejné to bylo, když jsme začali poprvé otevírat Bibli. Jiná kultura, prostředí, myšlen-kový svět, člověk byl ztracen, vnímal jen to nejmarkantnější. A postupem času, v rukách Nejlepšího průvodce, se něco změnilo. Začalo spojovat v jeden velký obraz a vystoupilo mnoho krásných detailů. 
 Ztracení v chaosu 

 Boleslav je vesnice (promiňte), když na-vštívíte Prahu, dá vám ten hlomoz zabrat. Avšak Peking s 20x více obyvateli, s nedosta-tečnou infrastrukturou a lidmi, kteří každý 
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den bojují o své místo ve společnosti, to je te-prve hukot. Tisíce aut, mezi tím Číňané na ko- lech a motorkách jezdící ve dvou i ve třech, vpravo i vlevo, v protisměru i křížem přes kři-žovatku. A navíc spousta chodců, kterým ni-kdo nedává přednost, chodících často mezi auty, jak jim to přijde vhodné.  
 Na začátku první tři měsíce jsme všude jezdili taxíkem. Bylo to dobře, na vše jsme se dívali s odstupem pozorovatele v ZOO a do doby, než člověk vystoupil z auta, byla po-hoda. Venku v záplavě lidí a cizího jazyka byla orientace složitá a dávala nám pěkně zabrat. Dodnes si pamatuji, kdy jsme udělali s Ellen čínský řidičský průkaz (nevím, proč jsme se museli učit 1300 otázek pravidel silničního provozu) a poprvé usedl za volant služebního auta. Mám 30 let řidičské praxe, zkušenosti z Moskvy a Kalugy, ale byla ve mně stejně malá dušička. Udělal jsem první jízdu, pohled očí jak laserové radary, napnutý a připraven na rychlé reakce, noha připravená na brzdě, neboť přejetý Číňan by byl malér… Postupem doby jsem splynul s provozem, pozoruji vše kolem sebe a nechám volně plynout. Kupo-divu to obdivuhodně funguje, i když většinu pravidel nikdo nedodržuje. 

 Byl jsem jak pták, který poprvé vyletí s hej-nem. V čele je pár vůdců, kteří udávají směr a všichni ostatní je následují, pozoruji členy hejna kolem sebe a všichni společně mění směr i rychlost, aniž by se srazili, ve fascinující harmonii. A tak se denně pohybuju v podivně uspořádaném chaosu, kde každý se pohybuje svým směrem s ohledem na ostatní a ono to nějak plyne. Asi tak jak by to mělo být ve sbo-rovém společenství, všichni upřeni na Vůdce, pozorně sledující „sourozence ve víře“ vlevo i vpravo a přitom svobodni v konání i pohybu. 
 V iluzi života 

 Přemýšlím, co mně v megaměstě Bei jing (se-verní hlavní město) nejvíc vadí. Našlo by se asi víc věcí, ale hlavní se mi zdá iluze normálnosti. 

Pijete vodu (jenom kupovanou v 10l barelech) a myslíte si, že je čistá, jíte ovoce, zeleninu, čínská jídla pěkná na pohled i chutná, ale ne-smíte se ptát po tom, jak vypadá chemická analýza. Podobně je tomu s čistotou ovzduší, smog je tu ve městě skoro neustále. V zimní období je z důvodu spalování všeho možného i z důvodu zaostalých průmyslových firem okolo Pekingu tak velký smog, že je vidět jen na 50 metrů. Z tohoto důvodu jsem domů koupil pět čističek vzduchu, tři do ložnic, dvě do obývacího pokoje (filtrují částice nad 2,5 mikronu) a žil v domnění, že když ne venku, alespoň doma máme čistý vzduch. V iluzi jsme žili do chvíle, než jsem koupil laserový měřič čistoty vzduchu. Jen pro vaši představu na Os-travsku v době smogu, byste naměřili ca. 40-50 bodů. Venku na ulici se při zhoršení vzdu-chu hodnoty pohybují kolem 250 – 300, ve špičce bylo v prosinci nad 600 (v centru do-konce 1500). Žel doma jsem naměřil 150 – 200 (mělo by být do ca. 40), ohromen těmito čísly, jsem zjistil, že dveře ani okna netěsní a ven-kovní tlak je tak velký, že to čističky nezvládají. Oblepil jsem s klukama většinu oken stavební lepicí páskou a na dveře dal dodatečné těs-nění. Ještě že jsme v branné výchově brali opatření proti chemickému útoku, jak se mi to hodilo. Hodnoty se o něco zlepšily, ale někdy si říkám, že bez toho měřicího přístroje by mně bylo líp. 
 Jak jste na tom u vás? Ještě žijete v iluzi, tak jako jsem žil já? Myslíte si, že máte u sebe v nitru čisto nebo jste od našeho ne-beského Manažera už zkusili jeho „duchovní laserový měřič“? V tomto případě lepicí pásky ani naše sebevětší snahy nic nezmůžou. Buďme rádi, že je nám čistota darována z kříže – díky. Omlouvám se, nějak jsem se jako introvert ro-zepsal… tak snad někdy příště. 
 Pavel B.   
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SBOROVÉ INFO 
 • Administrativní rozhodnutí VČS přineslo pro náš region zásadní změnu. Kazatelské místo středočeského okrsku region - Mladá Bole-slav, Brandýs n/L a Neratovice-Mělník končí a od nového školního roku bude náš sbor v no-vém regionálním uspořádání spolu se sborem Jičín a skupinou Lipník. Sbory Brandýs n/L a Neratovice-Mělník budou nově v péči kaza-tele Michala Čančíka na poloviční úvazek.  

 • Po devíti letech služby v MB nás o prázdni-nách opouští Vasilkovi, kteří se budou stěho-vat do Pardubic. Novým kazatelem našeho re-gionu bude dosavadní kazatel Pardubic, Chru-dimi a Přelouče - Stanislav Lanc s rodinou. 
 • Na stole administrátorů ČS ještě leží návrh, že by podle nového uspořádání patřil náš re-gion místo středočeského okrsku do okrsku severočeského. Tato varianta ale bude před-mětem rozhodování VČS až v dubnu.  
 • První představení našeho nového kazatele Standy Lance: „Jmenuji se Stanislav (po mém dědečkovi z maminčiny strany, narozeném v Dobrovicích u MB). Moje manželka se jme-nuje Marie, máme spolu dvě děvčata ve škol-ním věku, obě hudebně nadané - hrají na housličky a také rády zpívají. Já také hraji na housle a na klavír.                   Rádi jezdíme na kolech a do hor. Těšíme se do krásného města MB, kde přes čtyři de-setiletí bydlela má babička a narodila se a poz-ději vdala i má maminka. Těšíme se na nové lidi, na nové společné zážitky s vámi všemi a spolupráci v množství skvělých aktivit v Lávce.  
               Podobně se těšíme na všechny ve sboru v neméně krásném městě Jičíně a ve skupině Lipník. Samozřejmě se těším na novou práci v celém regionu, který je určen souřadnicemi těchto tří míst. Už teď prosím za modlitební podporu a ochotné spolupracovníky“. 
 Pavel Přibyl 

VZPOURA A VYKOUPENÍ 
 V Sobotní škole toto čtvrtletí studu-jeme nejdůležitější téma, které se line celou historií lidstva na Zemi. To téma je vzpoura a vykoupení.  Podívejme se tedy na to, jak Bůh řeší problém zla, které po pádu do hříchu vstoupilo na naši Zem. Je nutné dobře porozu-mět tomuto konfliktu, kdy Lucifer vyvolal vzpouru v nebi a kdy ji přenesl i na naši Zem. 
 V Genesis 1:28 se dovídáme, že Bůh dává vládu nad Zemí a nad vším tvorstvem člověku. V této době již Lucifer svedl mnoho andělů v nebi. Lucifer byl cherub – ochránce Božího zákona, ale pro svou pýchu se změnil na satana, odpůrce svého a našeho Stvořitele. A tak satan přichází i na naši planetu Zem a v podobě hada oklame Evu tím, že sníží její dů-věru v Boha a ona uvěří hadovi a sní ovoce ze stromu poznání dobrého a zlého, ze kterého jim Bůh zakázal jíst. Zakázané ovoce snědl i Adam. Tak předal Adam a Eva vládu nad Zemí do rukou satana. Odpůrce Boha se tedy stal naším vládcem. Na zem vstoupila smrt, ne-moci, trápení... V Genesis třetí kapitole je tento děj zapsán. V tom přichází Hospodin a sklání se k padlému  člověku. Bůh miluje člověka a nabízí záchranu. Přináší plán, jak zachránit lidské pokolení od nadvlády satana, jak vyřešit problém hříchu. Přichází nabídnout člověku ztracený věčný ži-vot. V Bibli je zaznamenán klíčový text. Genesis 3:15   15 Mezi tebe a ženu položím nepřátelství, i mezi símě tvé a símě její. Ono ti rozdrtí hlavu a ty jemu rozdrtíš patu."  Bůh zde promlouvá o tom, jakým způ-sobem bude řešit problém hříchu. Celá Bible už jen totiž rozvíjí tento verš. Je tu nastíněný velký konflikt mezi silami dobra a zla. Nepřá-telství se odehrává ve třech rovinách:  
 1. mezi hadem a ženou 2. mezi jeho semenem a jejím semenem a 
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3. mezi hadem a semenem ženy 
 Je nepřátelství mezi ženou a hadem a mezi semenem ženy a semenem hada, ale pri-mární válka je vedena mezi hadem a seme-nem ženy Ježíšem Kristem. Z tohoto tedy vi-díme, že je tu neviditelná válka mezi Bohem a satanem o každého člověka, což také říká i Efezským 6:12  12 Nevedeme svůj boj proti lid-ským nepřátelům, ale proti mocnostem, silám a všemu, co ovládá tento věk tmy, proti nad-zemským duchům zla. 
 Had je satan. Zjevení 12:9   9 A veliký drak, ten dávný had, zvaný ďábel a satan, který sváděl celý svět, byl svržen na zem a s ním i jeho an-dělé. 
 Žena je v Bibli symbolem církve. 2 Korintským 11 : 2  
 Semeno hada jsou ti, kteří jsou pod vedením nepřítele spasení. Matouš 13:37-39  Kdo jsou synové ďábla dobře vystihují i verše Jan 8 : 44 a 1 Jan 3 : 12. 
 Semeno ženy, je Ježíš Kristus.  Galatským 4:4-5 a Zjevení 12:5.    

 Plán vykoupení   Důsledkem neposlušnosti byla smrt. Bůh zamezil Adamovi a Evě přístup ke stromu života, protože jinak by byl hřích věčný. Bůh vyhnal člověka z Ráje. Jak tedy vyřešit tento problém? Boží spravedlnost vyžaduje hříšní-kovu smrt, protože mzdou za hřích je smrt, ale Boží milost a láska touží hříšníky zachránit. Sa-tan by mohl říct Bohu, pokud chceš odpustit jim, tak musíš odpustit i mě! Bůh mněl ale plán, nic Ho nemohlo zaskočit. Odpovědí na problém je Ježíš Kristus. Důsledky za nepo-slušnost Adama a Evy vezme sám na sebe – umírá za nás. 1 Petrova 1:18-21     Ježíš zaplatil svojí smrtí za náš trest a přenesl svoji spravedlnost na nás, jsme Kris-tem doslova vysvobozeni. Kristova smrt tedy 

nabízí záchranu pro ty, kdo uvěří, že Kristus zemřel za něj. Na kříži Ježíš získává opět nad-vládu nad Zemí. Svým bezhříšným životem a svou zástupnou smrtí za člověka zvítězil nad satanem. 
 Tímto ale není válka u konce 
 V průběhu dějin od Adama se snažil sa-tan zničit semeno ženy – Ježíše. Všemi mož-nými způsoby se snažil zničit potomky v linii rodokmene, ze kterého se měl Spasitel naro-dit. Nakonec nechal skrze Heroda vyvraždit děti do věku dvou let, když se měl Ježíš naro-dit. Boží plán, ale nebyl narušen a Ježíš naplnil zaslíbení. Na kříži vybojoval vítězství. Ale boj pokračuje dál. Jak jsme si v úvodu vysvětlili, boj probíhá i mezi satanem a semenem ženy. Tím semenem byl Ježíš a On na kříži zvítězil. A tak se satan obrací na ženu – církev a její se-meno – Boží lid.  
 Satanova válka proti ostatkům semena ženy. 
 Zjevení 12:17   17 Drak v hněvu vůči té ženě rozpoutal válku proti ostatnímu jejímu po-tomstvu, proti těm, kdo zachovávají přikázání Boží a drží se svědectví Ježíšova. Tento verš vysvětluje, jakou strategii satan zvolil, dokud nepřijde spasení od Krista, dokud nenastane konec smutných dějin lidstva ná-vratem Ježíše pro svůj lid.  Satan bude bojovat se svými padlými anděly a se svým potomstvem – lidmi, kteří následují satanovo učení.   Po celou historii se snaži Židovský národ zničit dvěma způsoby: 
 1. Zvenčí, tedy okolními pohanskými národy. 
 2. Zevnitř skrze vedoucí lidu, skrze odpadlé kněží, vládce..., skrze modloslužbu... 
 K tomu používá strategie: Lež: jsou to satanské nauky o nesmrtelnosti duše, o změně Božího zákona – desatera, o la-ciné milosti. Vždy jde o to, aby člověk byl okla-mán a nekonal to ve svém životě náležitě 
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anebo vůbec, co Bůh vyžaduje, aby mohl být člověk spasen.  Násilí: používá tehdy, kdy lež neúčinkuje. Pro-následování a smrt jsou jeho způsoby, jak do-nutit lidi k tomu, aby poslouchali jeho a ne Boha. 
 Vítězství 

 Ve Zjevení 12:17 se dočítáme, že na zemi bu-dou stále lidé, kteří zachovávají Boží přikázání – desatero a drží se svědectví Ježíšova. Pokud se podíváme kolem sebe, tak mnoho církví ho-voří, že Zákon byl přibit na kříži, anebo ně-které církve pozměnily Boží zákon ze své au-tority. Tímto se tyto církve staví nad Zákono-dárce, nad Boha a klamou následovníky Krista. Protože nedodržením jediného bodu zákona je odplatou smrt. Lidé stojí před roz-hodnutím, zda budou následovat lidská naří-zení anebo Boží. Rozhoduje se tedy o věčném životě anebo smrti. Satanu je jedno do jakého hrobu padneme, jaké nauce uvěříme, hlavně, když padneme.  
 Proto je důležité dobře pochopit, oč jde v otázce spasení a jaké podmínky dal Ježíš, aby nás mohl zachránit. Jaký boj zde probíhá a na co si musíme dávat pozor. Studiem Bible po-chopíme vše, protože tento boj probíhá od počátku a nic se nezměnilo. Bible je nejen k poučení, ale i k našemu spasení. 
 Jen jasná pravda, nijak nepokřivená může být zdrojem poučení. Bůh nás vyzývá, aby se hlásalo tzv. poselství tří andělů zazna-menaných ve Zjevení 14. kapitoly. Pokud náš život a naše poselství bude v souladu s Božím ustanovením, můžeme se těšit na setkání s Ním, s naším Spasitelem a Vykupitelem. 

 Zjevení 15:2-3   2 Viděl jsem jakoby jis-křící moře, planoucí ohněm, a viděl jsem ty, kteří zvítězili nad dravou šelmou, nesklonili se před jejím obrazem a nenechali se označit čís-licí jejího jména. Stáli na tom jiskřícím moři, měli Boží loutny 3 a zpívali píseň Božího slu- 

žebníka Mojžíše a píseň Beránkovu: "Veliké a podivuhodné jsou tvé činy, Pane Bože všemo-houcí; spravedlivé a pravdivé jsou tvé cesty, Králi národů.  
 Náš život je velmi reálný. Jen zodpo-vědný přístup k němu, tedy jak naplnit Boží vůli v našem životě, nám umožní setkat se s Kristem. Přeje si, aby za nikoho z nás neze-mřel zbytečně. To rozhodnutí je na nás. 

 Jiří Pospíšilík  
 NAŠE CÍRKEV V ČECHÁCH PŘISPĚLA NA SOCIÁLNÍ PROJEKTY 

 

České sdružení sborů Církve adven-tistů sedmého dne rozdělilo v roce 2016 částku ve výši 800 tisíc korun na sociální pro-jekty.  
Jde výhradně o peníze z restitucí státu za majetek neoprávněně zabavený církvi ad-ventistů v době komunistického režimu, část prostředků daňových poplatníků se tak tímto způsobem vrací společnosti.  
Na podzim roku 2015 zveřejnila církev druhým rokem grantovou výzvu na podání projektů. Výzva byla směrována na dvě ob-lasti. Na podporu seniorů a osob s postiže-ním a na podporu nových projektů zaměře-ných na sociální a zdravotní potřeby osob v církvi a ve společnosti. Na výzvu k podání žádosti zareagovalo dvanáct oprávněných žadatelů, Sbory Církve adventistů sedmého dne v Českém sdružení, zapsané spolky a obecně prospěšné společnosti spolupracu-jící se sbory.  Podané projekty chtěly realizo-vat sociální služby v hodnotě 3.925.023 ko-run. Celková výše požadovaných dotací byla 1.954.632 korun. 
Grantová komise je tvořená lidmi, kteří se dlouhodobě zabývají projekty ze státní správy a samosprávy, ale i projekty Ev-ropské unie (Petr Kafka, Daniel Hrdinka, 
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Martina Zdražilová a Radomír Špinka). Ko-misi doplňují členové Výboru Českého sdru-žení Csaba Čák a Richard Vlach. „Komise peč-livě projekty zhodnotila a navrhla u 8 z nich přidělení dotace, jeden projekt doporučila podpořit z jiných zdrojů a tři projekty pro ne-dodržení metodiky nebo výzvy musela na-vrhnout k vyřazení“ uvedl Petr Kafka, před-seda grantové komise. 
„Komise podpořila tři dobrovolnická centra ADRA, a to v České Lípě, v Českých Bu-dějovicích a v Chomutově, registrovanou pe-čovatelskou službu v České Třebové, terénní pomoc seniorům při Sboru církve adventistů v Praze – Smíchově a projekt péče o seniory a sociálně potřebné při Sboru církve adven-tistů v Sokolově. Spolek Posálios z Ledče nad Sázavou získal podporu pro projekt Adopto- 

vaná teta. Velmi nás zaujal projekt obecně prospěšné společnosti Centrum Generace z Liberce, který řeší konkrétní pomoc při asis-tovaných kontaktech rodičů a dětí v rozvodo-vém řízení“, doplnil Petr Kafka. 
České sdružení Církve adventistů sed-mého dne dlouhodobě usiluje o to, aby církev spolupracovala na sociálních projektech obcí, měst, krajů, ale i ministerstev.  
 Převzato z webu církve: http://www.casd.cz/   NAROZENINY V ÚNORU OSLAVÍ:  

                       Zdena B.      -     05. 2.                  Tomáš B.     -     17. 2.              Ivana R.       -     24. 2.              Pavel P.       -     27. 2. 
                      
                     Timothy B.  -     21. 2.                   
 

Všem oslavencům přejeme Boží přízeň a ochranu, stálé zdraví a zdar ve všem, co pod-niknete. 

PŘEHLED FINANČNÍCH DARŮ SBORU ZA MĚSÍC LEDEN 2016  Sbírky pro potřeby sboru    2 349 Kč Na fond oprav     1 175 Kč Zvláštní dary pro sbor               2 655 Kč Podpora sborové misie    1 676 Kč  Podpora misie skup. Lipník       670 Kč 
  
 KŘESŤANSKÉ AFORISMY 
• Láska přikrývá všechny hříchy, ale když mám kaz, jsem rád, že ho můj zubař odhalí 
• Čím více se snažíš vypadat jako křesťan, tím méně se podobáš Kristu 
• Kdo v něco věří, ten něco dělá 
• Když tě život srazí na kolena, využij toho - začni se modlit. 

Také letos je hlavní událostí naší únorové pro-gramové nabídky projekt Národního týdne manželství, který pro město MB organizujeme letos počtvrté. Záštitu nad projektem převzali náměstek primátora Mgr. Daniel Marek a po-slanec Parlamentu ČR Ing. Adolf Beznoska.  Neděle 7. února od 19:00 hod. 
 IVO JAHELKA - ZAHAJOVACÍ KONCERT K NTM 2016 
 V rámci zahájení jubilejního 10. ročníku Ná-rodního týdne manžel-ství 2016 v ČR, vystoupí v divadelním sále mla-doboleslavského Domu kultury zpívající právník Ivo Jahelka, tentokrát více se zaměřením na manželskou tématiku.                                 Vstupné 150,- Kč  

PROGRAM LÁVKY - ÚNOR 2016 www.lavkamb.cz 
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Pondělí 8. února 15:00 - 18:00 hod.  NTM 2016 - JAK ŽÍT A NEZBLÁZNIT SE V PARTNERSTVÍ A MANŽELSTVÍ 
 Tříhodinový seminář klinické psycholožky Dr. Lidmily Pekařové v rámci desátého výročí programu Národního týdne manželství 2016, jehož motto nese ná-zev: „Manželství - víc než jen papír“. Dr. Pe-kařová připravila semi-nář speciálně pro tuto příležitost, bude se prakticky dotýkat problematiky manželských a partnerských vztahů, jestli manželství s pa-pírem, nebo partnerství bez papíru, jak se soužitím na zkoušku, kdy je dobrý sňatek a o všech odpovědnostech s tím spojených… 
 Vstupné 120,- Kč  

 Úterý 9. února v 18:00 hod. 
 NTM 2016 - PROSTŘENO PRO PÁRY 
 Další z řady nabídek Národního týdne manžel-ství 2016 v Mladé Bo-leslavi je romantická večeře pro páry s pří-pravou a podáváním slavnostního menu před vašimi zraky i s průvodním slovem.   Bývalý šéfkuchař praž-ské restaurace Coun-try Life v Praze Roman Uhrin, bude podávat zdravé a chutné menu.   
Příspěvek na dotovanou večeři 50,- Kč/os.   
   

Středa 9. února v 16:00 – 18:30 hod.  NTM 2016 - OBNOVA MANŽELSKÉHO SLIBU  Zajímavá příležitost manželů, kteří si mohou s 

pastorem soukromě, nebo před svými svědky obnovit svůj manželský slib. Příležitost je vhodná i pro manželská jubilea. Sál Lávky je nutno pro tuto rodinnou událost předem re-zervovat! Využití sálu zdarma s domluvou času na tel. 608 245 836 – K. Vasilek. V případě potřeby lze individuálně domluvit i jiný ter-mín! 
  
 Čtvrtek 11. února v 18:00 hod. 

 NTM 2016 - „FIREPROOF“ 
 

 Dramatický film USA s českým názvem „V jed-nom ohni“. Hrdinou romantického dramatu je odvážný požárník, kapitán (hraje Kirk Came-ron), který neváhá riskovat svůj život pro zá-chranu ostatních, ale doma se mu rozpadá vztah. Film má překvapující závěr. Český da-bing, 114 min 
 Vstupné dobrovolné 
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Úterý 23. února v 18:00 hod. 
 

KLUB ZDRAVÍ – SMOOTHIE, MODERNÍ MÍCHANÉ NÁPOJE PRO ZDRAVÍ 
O smoothie slýcháváme poslední dobou stále častěji, a to nejen v souvislosti s příznivým vlivem pro naše zdraví, ale i díky možnosti vytvoření originálních míchaných nápojů. Co se skrývá pod názvem smoothie, jak si jej doma připravit a další zajímavosti včetně několika názorných receptů se dozvíme a ochutnáme v praktické prezentaci Ing. Renaty Bonhardové. 
 Vstupné - dobrovolný příspěvek 
 
 Čtvrtek 25. února v 18:00 hod. 
 KINO - V SRDCI BALKÁNU - PÁTRÁNÍ  PO RYSOVI 

Biologové v makedonském Národním přírod-ním parku Mavrovo dlouhodobě usilují o od-chycení balkánského rysa – nejvzácnější koč-kovité šelmy, obývající evropský kontinent. Do pasti se chytil mladý sameček. Dali mu jméno Marko a vybavili jej obojkem se sate-litní vysílačkou. Tímto způsobem se jim poda-

řilo dozvědět se něco více o zvycích rysů a roz-sahu teritorií, na kterých se tyto enormně ohrožené zvířecí druhy pohybují.  
 Filmový štáb akci sleduje a má možnost nato-čit historicky první pohyblivé obrázky balkán-ského rysa. Zapůjčeno z MŽP pod názvem Eko-film. Německý film 44 minut, scénář a režie Cornelia Volk.                                        Zapůjčeno z MŽP pod názvem Ekofilm. 
 Německý film 44 minut, scénář a režie Corne-lia Volk. 
  Vstupné dobrovolné  
  
 


