
 
Adresa: Horský Hotel Eva 
 Jozefkovo údolie, 900 21 Svätý Jur
 http://www.horskyhotel-eva.sk/  
 
Prihláška:  * E-mailom (s prihlasovacím lístkom v prílohe) 
 Na evs@junge-aktion.de, uhlich@junge-aktion.de 
 *Poštou: 
 Junge Aktion, Heßstr. 24, D – 80799 München 
                     *Telefonicky:  
                      Adela Kohanová, Junge Aktion 
 Tel.: +49 89 / 27 29 42–0 
 *Faxom: 
 Junge Aktion, Fax: +49 89 / 27 29 42-40 
 
Uzávierka prihlášok:Streda, 27. november 2013 
(Prihlášky doručené po tomto termíne nebudú zohľadnené.) 
 
Organizátori:  
Junge Aktion der Ackermann-Gemeinde, Heßstr. 24, D - 80799 München 
Spirála, Vyšehradská 49, CZ – 128 00 Praha 2  
ZKSM, Letná 65/58, SK - 052 01 Spišská Nová Ves 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
Projekt je financovaný s podporou: 
Kinder und Jugendplan des Bundes (Ministerstvo pre mládež SRN) 
Programu „Go East“ (Renovabis) 
 
 

 
 
 

Junge Aktion  
der Ackermann‐Gemeinde,  

Spirála 
a 

Združenie kresťanských spoločenstiev mládeže 

pozývajú na 

NEMECKO‐ČESKO‐SLOVENSKÝ SILVESTER 
28.12.2013 ‐ 01.01.2014 v Bratislave 

 
 

 

 

 

 

              
                       “culture meets cultures“ 

                Bratislava ako multikultúrne centrum 

                  v srdci Európy 



 
Bratislava tras sa!  

Tohtoročný nemecko-česko-slovenský 
Silvester s témou „culture meets 
cultures - Bratislava ako multikultúrne 
centrum v srdci Európy“ sa bude konať 
v Bratislave. Spolu so 45 mladými 
ľuďmi z Nemecka, Česka a Slovenska 
budeme objavovať hlavné mesto 

Slovenskej republiky. 
Popritom sa dozvieme veľa o rozličných kultúrach a menšinách, o 
ich histórií, význame a taktiež ich živote. Zažijeme atmosféru mesta 
aj s jeho pamiatkami a prostredníctvom diskusií a exkurzií sa bližšie 
zoznámime s jednotlivými aspektami života na Slovensku.     
Prirodzene aj oslavy a zábava budú súčasťou programu, obzvlášť 
silvestrovská párty. Budeme spoločne diskutovať, modliť sa, 
oslavovať a užívať si skvelú spoločnosť. 
Tešíme sa na to, že budeme s vami môcť v Bratislave stráviť päť 
skvelých dní spolu s mnohými starými, ale aj novými známymi, 
najmä z našej novej partnerskej organizácie. 
Veľa zábavy na vás čaká pri 
spievaní, aktivitách vnútri aj v 
prírode, kreatívnych 
krúžkoch a hrách, 
spoločných motlitbách a 
samozrejme pri 
silvestrovských oslavách s 
novými a starými priateľmi.   

 
Tešíme sa na stretnutie v Bratislave! 
 

 
 
* Amálka Kostřížová * Martin Keller * Adela Kohanová *  
                    * Lubka Hricová * Sandra Uhlich * 

Prosíme priniesť: !  teplé oblečenie a pevnú obuv  
                               ♫ hudobné nástroje a obľúbené spoločenské hry 
                               účastnícky poplatok a vreckové 
                                 oblečenie na silvestrovský ples a PÁRTY  
                                ♥ obľúbenú hudbu 
                               ☺ a DOBRÚ NÁLADU! 

Príjazd: Cesta tam aj naspäť je zabezpečená autobusom. Trasa s 
nástupnými miestami: Norimberg -> Praha -> Brno -> Bratislava -> Horský 
Hotel Eva. Cesta je zahrnutá v cene. 

Cena:      Účastíci z Nemecka:             95,00 € 
                 Účastníci z Česka:               55,00 € 
                 Účastníci zo Slovenska:       25,00 € 
(Účastnícke poplatky sa týkajú členov partnerských organizácií, ktorí nemajú 
status zamestnanca (študenti). V ostatnych prípadoch, kvoli informáciam o 
cene, nás prosím kontaktujte.) 

Preplatenie cesty: Účastníci zo Slovenska môžu ZKSM požiadať o 
príspevok na cestovné výdavky. Bližšie informácie poskytne:            
evs@junge-aktion.de.     

Ďalšie informácie:  
Adela Kohanová (sk): evs@junge-aktion.de  
Sandra Uhlich (d): uhlich@junge-aktion.de  
------------------------------------------------------------------------------------------- 
Záväzná prihláška na nemecko-česko-slovenský Silvester 2013/2014 v 
Bratislave: 

Meno:______________________________________________________ 

Adresa:_____________________________________________________ 

Telefón:_____________________________________________________ 

Dátum 
narodenia:___________________________________________________ 

E-mail:______________________________________________________ 

Vegetarián: ○ Áno   ○ Nie  

Nástupné miesto (bus): 
 Norimberg  Praha   Brno  Bratislava   
(Presné informácie k jednotlivým nátupným miestam budú zaslané na vami uvedenú e-
mailovú adresu.) 

___________________________________________________________ 
Miesto, Dátum                            Podpis (u neplnoletých zákonný zástupca) 


