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Výběr z akcí na rok 2018: 

• Wanted Indiáni - 6. 4. 2018 

• SVM -  11. 3. 2018 

• PoUNITová grilovačka - 14. 4. 2018 

• Úniková hra Egypt vol. II - 7. - 9. 9. 2018 

Připravujeme na rok 2019: 

• Mediální víkend (směřováno pro pracovníky, kteří 

mají na starost sborovou práci v prostředí médií a 

sociálních sítí) 

• Unit 2019 - 8. - 10. 3. 2019 

...a celou řadu dalších skvělých akcí! 

Organizační tým: 

Registrační tým - Jana Brahová (725003212) 

Support tým - Mařenka  Lopaurová (732647907) 

Kavárna - Tomáš Mašek (731129795) 

Technický tým - Filip Jaroš (733100473) 

Grafický a propagační tým 

 - Tomáš Braha (725003213) 

 - Sára Jakoubková (775593392) 

konference@unitos.cz | www.unitos.cz 

Kontakt a akce: 

Ahoj, 

vítáme Tě na konferenci UNIT. Věříme, že zde prožiješ příjemný a 

nabitý čas, jak duchovním programem, tak zábavou.  

Je pro Tebe připraveno spoustu zajímavých seminářů, hlavních  

programů a workshopů. 

Věříme, že budeš mít prostor seznámit se s novými lidmi a zažít nové 

věci. 

Po celý UNIT je Ti k dispozici modlitební a poradenský tým, který se 

za Tebe může modlit a poradit Ti, pokud budeš potřebovat.  

Tématem letošního UNITU je PŘIPRAV SE! 

A co ty? Jsi připraven na příchod Pána Ježíše? Je připraveno tvé  

srdce? Co tvé vztahy? Tvá rodina? Tví přátelé? Jsi připraven na Boží 

soud? Zamysli se a popřemýšlej nad svým životem. Jsi připraven  

zpovídat se ze svých činů Bohu? 

Zamyslel ses už někdy nad tím, jak bys dopadl, kdyby Pán Ježíš přišel 

právě teď? Jak by dopadla tvá rodina, tví přátelé a lidi kolem tebe? 

Anebo jsi o Bohu ještě nikdy neslyšel? Neměl jsi příležitost nebo Boha 

vědomě odmítáš? Nevíš, co tě čeká? 

Jak využíváš čas, který ti Pán Ježíš, z Jeho milosti, dává na této zemi? 

Jsi lidem kolem sebe světlem, vzorem a příkladem? 

Ať je to tak, nebo tak…PŘIPRAV SE! Dnes máš příležitost vše změnit. 

 

Kéž Tě tento čas zasáhne, kde potřebuješ, věříme, že  

odjedeš domů naplněn a povzbuzen. 

Vítej na UNITu! 



Přehled S a W: Program: Poradenství: 

Potřebuješ-li vyslechnout, poradit nebo se modlit za 

důležité věci svého života, během celého UNITu je 

zde k dispozici tzv. modlitebně-poradenský tým a 

Svátost smíření. Jedná se o skupinu lidí, kteří slouží 

druhým duchovním poradenstvím, přímluvnými 

modlitbami, modlitbami za fyzické i vnitřní uzdra-

vení, osvobození apod. Ať už prožíváš těžkosti 

různého druhu nebo potřebuješ modlitbou “podepřít” 

důležitá rozhodnutí běžného života, rádi se s Tebou 

budeme modlit. Rozhovor s poradcem je vždy 

důvěrný, jeho obsah zůstane mezi Tebou, 

poradcem a Bohem. 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Během UNITu můžeš kdykoliv přijít do místnosti na 

horním ochozu a vždy tu bude někdo, kdo by se Ti 

mohl věnovat, nebo do zpovědní místnosti. 

Vedoucí poradenského týmu 

 - Andrea Jarošová (603746055) 

Pátek:  

Registrace, kavárna 16:30 17:30  

Úvod a hra 17:30 19:15 Velký sál 

Taneční skupina - Paprsek 19:15 19:30 Venku 

Chvály - CB Plzeň 19:30 20:00 Velký sál 

Kázání 20:00 21:00 Velký sál 

Večer chval - CB Plzeň 21:00 22:30 Velký sál 

Deskové hry, kavárna 22:30 23:30 Kavárna 

Sobota:  

Registrace, kavárna 8:00 9:00 Kavárna 

Uvítání 9:00 9:15 Velký sál 

Hra 9:15 9:35 Velký sál 

Bublinová show 9:35 9:55 Velký sál 

Chvály - Grace to you 9:55 10:40 Velký sál 

Kázání - Bolek Taska 10:40 11:40 Velký sál 

Modlitby 11:40 12:00 Kdekoliv 

Pauza na oběd 12:00 13:30  

Oznamy  S a W 13:30 13:40 Velký sál 

Chvály - Grace To You 13:40 14:10 Velký sál 

Kázání - Zdeněk Šplíchal 14:10 15:00 Velký sál 

Modlitby 15:00 15:30 Kdekoliv 

Pauza 15:30 16:00  

Blok S a W 16:00 19:00 Dle rozpisu 

Pauza na večeři 19:00 20:00  

Večer chval - Grace To You 20:00 22:30 Velký sál 

Freetime, kavárna 22:30 23:45 Kdekoliv 

Neděle:  

Bohoslužba - Petr Dombek 9:00 10:40 Velký sál 

Sdílej fotky s  hashtagem #pripravse! 

 a vyhraj skvělou cenu! 

Blok A: 

Připrav své srdce na naplnění Bohem: 

Připrav se na pokušení: 

Připrav se na vztah: 

Připrav se na službu Bohu: 

Připrav se žít s Bohem: 

Připrav se nelenit: 

Připrav se na pochopení Nového Z.: 

 

Blok B: 

Připrav se na nepochopení: 

Připrav se jít proti proudu: 

Připrav se na smrt: 

Připrav se zvěstovat evangelium: 

Připrav se na roli muže/ženy: 

Připrav se na manželství: 

 

 

B. Sedgwick 

Standa Šec 

K. Řežábek 

Petr Petrášek 

Juniper 

P. Jarošová 

D. Kunášek 

 

 

Petr Dombek 

Bolek Taska 

Juniper 

B. Sedgwick 

Petr Petrášek 

K. Řežábek 

 

Modlitební podpora 

Modlitební podpora je pro nás nejdůležitější forma pod-

pory, rádi Ti zašleme seznam modlitebních potřeb, které 

vidíme jako důležité a případně Tě můžeme zkontaktovat 

s dalšími modlitebníky. 

Finanční podpora: 

Číslo účtu: 226122932/0300 

Variabilní symbol: 2018 

Propagační podpora: 

Pokud budete mít zájem, rádi bychom o sobě dali vědět i 

ve vašich sborech, farnostech, mládežích a společen-

stvích. Napiš nám na email propagace@unitos.cz. 


