
Adresa: Mezinárodní centrum duchovní obnovy
             Klášterní 1, 463 62 HEJNICE
             www.mcdo.cz 
             telefon: +420 482 360211, 736 457 738
             fax: +420 482 360299

Příjezd: Cesta z vlakového nádraží (ca.5 min.) 
             rovně po ulici Nádražní, poté do leva po ulici Jizerská
             až přímo k bazilice. 

  Přesný popis cesty autem najdeš na 
             http://www.mcdo.cz/index.php?lang=cz&cl=4&b=1 
             

Přihlášení: emailem s přihlašovacím lístkem v příloze
       na evs@junge-aktion.de     (Majka Knapiková) 

                  nebo poštou: Junge Aktion, Majka Knapiková
       Heßstr. 24, 80799 München 
       Konec přihlášení: 19.11.2010

 

Junge Aktion der Ackermann Gemeinde 
zve na

Česko-německý Silvestr  
28.12.2010-1.1.2011

   v Hejnicích
 

_____________________________________________________________________________________

          EVROPA NÁS DĚLÁ VŠECHNY 
    STEJNÉ?!  

http://www.mcdo.cz/
mailto:evs@junge-aktion.de
http://www.mcdo.cz/index.php?lang=cz&cl=4&b=1


Veselé Vánoce a šťastný Nový rok s Junge Aktion!

Asi si říkáš, že ti přejeme moc brzo, ale Vánoce a Silvestr 
se blíží každým dnem  a proto bychom tě i tento rok rádi 
pozvali  na  náš  netradiční  česko-německý  silvestrovský 
týden! 

Češi a Němci v  Evropě, dva národy s tolika rozdíly, ale 
jsme opravdu tak odlišní jak si myslíme, nebo to jsou jen 
pouhé  předsudky?   Co  nás  spojuje  a  co  nás  dělí  jako 
Čechy a Němce? Nejsme v Evropě všichni stejní?
O tom všem spolu s vámi chceme diskutovat, poslechnout 
si zajímavé přednášky, ale hlavně si užít hodně zabávy! 

A to i  při kreativních kroužcích, zpívání, hrách, výletech, 
relaxaci,  třeba  i  vaření  a  řádění  ve  sněhu!  Jo,  a  slavit 
budem  samozřejmě  taky:  na  silvestrovském  plese  a 
novoroční párty! 

Láká tě to? 

Tak se vydej spolu s dalšími mladými Čechy a Němci do 
Hejnic za úžasnými zážitky a odešli hned přihlášku! 

         
Na společné dobrodružství s tebou se těší 

Majka Knapiková               Moritz Richter

      Kristýna Kopřivová              Terka Sedlinská

Co s     sebou  : ♫ hudební nástroje  
                      !  teplé oblečení a pevnou obuv
                     ♦  nejmilejší deskové hry a DOBROU NÁLADU! 
                    ☺ pěkné oblečení na silvestrovský ples 
                     ♥  oblíbená CD, disky s hudbou 

Začátek:  večer 28.12.2010, příjezd do 17.30
Konec:    dopoledne 1.1.2011, odjezd od 11.00

Cena:     čeští účastníci 
               členové/nečlenové: 650 Kč / 750 Kč
               pracující: členové/nečlenové: 850 Kč / 950 Kč 
               němečtí účastníci 
               členové/nečlenové: 65€ / 75€
               pracující: členové/nečlenové: 85€ / 95€
              
Další info: u Majky Knapikové na:  evs@junge-aktion.de
-------------------------------------------------------------------------------
Já se závazně přihlašuji/ My se závažně přihlašujeme 
na Česko-německý Silvestr 2010/2011:

Jméno, Příjmení:______________________________________

Adresa (Ulice, Obec, PSČ): _____________________________

Telefon:_____________Email:___________________________

Datum narození: _____________  Vegetarián: ○ ANO   ○ NE 

Příjezd/Odjezd: ○ Vlakem, kdy___________  
                        ○ Autem, kdy____________   

   Mohu vzít s sebou  ___ osob 
____________      _____________________________
Místo, datum          Podpis (u nezletilých: podpis                 
                               zákonného zástupce)

mailto:evs@junge-aktion.de

