
 

Celostní zdraví-
-zdravý životní styl

Lektoři:

Hans Klos

Miroslav Bísek

Josef Svoboda

12. – 14. dubna 2019

 

Přihláška
Celostní zdraví-zdravý životní styl

Místo:
    „Haus Silberbach“

Sommerhauer Straße 1-5
D 95100 Selb OT Silberbach

Termín: 12. – 14. dubna 2019

Příjmení
 

Jméno

Zaměstnání

Ulice

PSČ, 
obec

Telefon

Fax

E-mail

Datum Podpis

Přihlášku vyplňte čitelně, abychom se vyhnuli 
nejasnostem, a poté ji  nejpozději do 08.04.2019 
zašlete

poštou: Sozialakademie „Haus Silberbach“
Sommerhauer Str. 1-5
D 95100 Selb

e-mailem: Milfait.rene@ejf.de
faxem: +49 (0) 9287 60 61 6

Přihlášením na seminář souhlasím s podmínkami 
účasti sociální akademie EJF. (Podmínky naleznete na 
www.ejf.de/EJF Akademie)

EJF gemeinnützige AG
Sociální akademie
„Haus Silberbach“

Sommerhauer Straße 1-5
D 95100 Selb/OT Silberbach
Tel.: +49 (0) 9287 96 82 0
Fax: +49 (0) 9287 60 61 6
E-mail: mail@haus-silberbach.de 
Internet: www.haus-silberbach.de 

Zřizovatel 

Společnost Evangelisches Jugend- und 
Fürsorgewerk (EJF gemeinnützige AG) je 
zřizovatelem zařízení a služeb pro lidi všech 
věkových skupin, kteří hledají zvláštní osobní 
a sociální pomoc a péči. V návaznosti na svou 
120letou historii spojuje EJF pod jednou střechou 
centra pro pomoc dětem, mládeži, rodinám, 
postiženým, seniorům a uprchlíkům ve spolkových
zemích Berlín, Braniborsko, Bavorsko, Dolní 
Sasko, Severní Porýní-Vestfálsko, Sasko-
Anhaltsko a Duryňsko s přeshraniční vzdělávací 
činností.

Člen organizace Diakonisches Werk  

Signatář iniciativy Transparentní občanská 
společnost  

       

Dárcovský účet:
EJF gemeinnützige AG
Evangelische Bank eG
IBAN: DE12 5206 0410 0203 993 990
BIC:   GENODEF1EK1

http://www.ejf.de/


Celostní zdraví – zdravý životní styl

Cílová skupina

Tento workshop, který je profesionálně tlu-
močen,  je  určen  pro  lidi  v každém věku,
jimž  není  kvalita  jejich  života  lhostejná  a
kteří chtějí žít zdravě.  

Problematika

Celostní  zdraví  -  zdravý  životní  styl  je
workshop,  v němž  budou  účastníci  mo-
tivováni  ke  zdravému  životnímu  stylu  a
osobní  odpovědnosti  k vlastnímu  zdraví  a
zdraví  lidí  v nejbližším  okolí.  Bude  tema-
tizováno, co způsobuje naše nemoci a jak
nemocem předcházet. 

 
Cíl

Cílem  workshopu  je  podpora  při  odstra-
ňování nezdravých (špatných) návyků jako
možnosti  k dosahování  aktivního  zdraví  a
vzájemná  výměna  zkušeností  v oblasti
zdravého životního  stylu,  která  bude  také
podpořena  aktivním  pohybem  v přírodě.
Díky společnému provádění nordic walkingu
budou  také  navázány  česko-německé
kontakty a přátelství. 

Tématické zaměření

 Tělesné a duševní zdraví. 
 Impulsy  pro  odstraňování  špatných

návyků jako základ úspěšné prevence
většiny civilizačních nemocí.

Metody

Souvislosti mezi tělem, duší a duchem. Nor-
dic walking – pohybová aktivita pro každého
člověka  jako  prevence  a  regenerace.
Přednášky,  poradenství,  praktická  ukázka,
nordic walking a vycházka do přírody.

Lektoři
  
Hans Klos
Koordinátor workshopu, pastor Svobodné 
církve adventistů sedmého dne.

Miroslav Bísek
Pastor Sboru Církve adventistů sedmého dne
Tachov

Josef Svoboda
Instruktor Nordic
Walkingu

Termín 12. - 14. dubna 2019

Místo „Haus Silberbach“
Sommerhauer Str. 1-5
D 95100 Selb/Silberbach

Čas

Začátek: 1. den v 18:00 hodin večeří
Konec:    3. den cca ve 12:00 hodin 
obědem

Účastnický poplatek

50,- Euro
Včetně 2 ubytování a stravy

Žádáme účastníky, kteří nejsou za-
městnanci EJF, aby zaplatili účastnický 
poplatek přímo na místě.
Akceptujeme platby kartou.

Kontakt Dr. René Milfait

Telefon +49   0151-55982607
+420 0736 678 634

E-mail milfait.rene@ejf.de

mailto:milfait.rene@ejf.de

