
Příjezd:  28.12.12 se setkáme v Praze nejpozději do 14.00 
v Kapucínském klášteře 
Na Poříčí 2111/1a, CZ- 110 00 Praha 1 
(Kostel sv.Josefa na Náměstí Republiky) 

 z Hlavního nádraží 
Rovně parkem na ulici Jeruzalémskou až na Senovážné 
náměstí, do leva a hned zas doprava na Senovážnou, 
vlevo do ulice Hybernská, hned zas do prava do ulice Na 
Příkopě až na Náměstí Republiky (vpravo již je vidět 
kostel), viz http://goo.gl/maps/8T3BY 

 z Autobusového nádraží Florenc 
Z tramvajové zastávky Florenc na ulici Sokolská stále 
rovně, kolem Mc Donaldu až na ulici Na Příkopě, po 500 m 
se dojde ke klášteru, viz:  http://goo.gl/maps/5VZk4 
  

Adresa: Centrum Mariapoli Praha 
 Mladoboleslavská 667, 190 17  Praha 9 – Vinoř
 http://www.centrummariapoli.cz 
 

Přihláška:  Emailem s přihlašovacím lístkem v příloze  
 na evs@junge-aktion.de, steinert@junge-aktion.de 
 nebo poštou: 
 Junge Aktion, Heßstr. 24, D – 80799 München 
 

Konec přihlašování: Úterý, 27. listopadu 2012 
(Přihlášky, které dorazí po tomto dotatu nemůžeme s jistotou zohlednit) 
 

Pořadatelé:  Junge Aktion der Ackerman-Gemeinde 
 Heßstr. 24, D - 80799 München 
a Spirála, Vysehradska 49, CZ – 128 00 Praha 2  

 

Junge Aktion  
der Ackermann‐Gemeinde 

a  

Spirála 
zvou na  

ČESKO‐NĚMECKÝ SILVESTR 
od 28.12.2012 do 01.01.2013 v Praze 

 

    
 



Vánoce, Vánoce přicházejí a s nimi i Silvestr!  
Co je SVOBODA v očích přírodovědce, žurnalisty, duchovního či 

obyčejného studenta jako jsi ty, já, 
on či ona?  
 Zajímá tě, jaký pohled na 
svobodu mají ostatní? Jak vnímáš 
ty svou svobodu a svobodu 
ostatních?  
Letošní „Česko-Německý Silvestr“ 

zve i Tebe, toto vše a spoustu dalších zajímavostí prodiskutovat a 
zažít:  Vydej se s námi kreativně pátrat po stopách svobody i 
nesvobody v hlavním městě Česka a jeho okolí!  
Spolu s dalšími ca. 30-ti mladými 
z Česka a Německa se chceme 
zamyslet nad tím, co znamená svoboda 
– Freiheit, v minulosti, přítomnosti  pro 
nás samotné, pro naše přátelé, pro 
Čechy a pro Němece, pro mladé i pro 
staré.   
Spousta zábavy na tebe čeká i při 
zpívání, aktivitách uvnitř a venku, 
kreativních kroužcích, hrách a samozřejmě při slavení Silvestru 
se starými i novými přáteli!  
Do Prahy se na tebe těší  
             Bára             Martin            Kristýna               Vít 
          Sedláková       Keller           Kopřivová           Wodák 

P.S: Kdo bude mít zájem, může v Praze po skončení programu 
1.1.2013 zůstat na vlastní náklady déle. V ubytovně máme nezávazně 
zarezervovaných několik lůžek do 03.01.2013(obvykle ubytovací ceny, 
prosím zeptejte se). Při zájmu se prosím závazně přihlašte.  
 

Prosím s sebou:  !  Teplé oblečení a pevné boty                     
                            ♫  Hudební nástroje a oblíbené stolní hry ♦                           
                             Účastnický poplatek a kapesné   
                               Slavnostní oblečení na Silvestrovský ples a PÁRTY  
                             ♥  Oblíbené CD, mp3, USB či disk s hudbou  
                            ☺ a DOBROU NÁLADU! 
Začátek:  Příjezd 28.12.2012 nejpozději do 14:00  
Konec:     Odjezd 01.01.2013 nejdříve od 11:00  

Cena:   Čeští účastníci  
             členi/nečleni: 650Kč / 750Kč 
             pracující členi/nečleni: 850Kč / 950Kč 
             Němečtí účastníci  
             členi/nečleni: 45€ / 55€ 
             pracující členi/nečleni: 55€ / 65€ 

Propacení cesty:  
Českým účastníkům bude proplaceno 25% (max. 25€) nákladů na cestu. 
Německým účastníkům bude proplaceno 50% (max.50€) nákladů na cestu. 

Další informace:  
Vít Wodák (cz): evs@junge-aktion.de nebo 
Sandra Steinert (d): steinert@junge-aktion.de 
------------------------------------------------------------------------------------------- 
Závazná přihláška na Česko-Německý Silvestr 2012/2013 v Praze:  

Příjmení, jméno:_____________________________________________________ 

Adresa:____________________________________________________________ 

Telefon:_______________________________Datum narození:________________ 

Email:_____________________________________________ 

Vegetarián: ○ JA   ○ NEIN   

Příjezd/ Odjezd     ○ Vlakem   
                              ○ Autem     a mohu vzít s sebou _____osob 

○ Zůstanu v na vlastní náklady v Praze déle a to do ____01.2013 

__________________     ______________________________________________ 
Místo, datum                     Podpis (u nezletilých zákonný zástupce) 


