
Stretnutie za stredu 20. apríla 2011 o 17:00. Prosíme vás o 
,

Príchod do Rohru do 16:45: Zo skúsenosti z posledných rokov vás prosíme, aby ste dali 
busom (tam aj spä

alebo nie. Tento autobus (Heigl-

po 16:45: Kto príde neskô
 (linka 6023), 

ktorý odchádza zo zástavky pred stanicou. 

Koniec: Pondelok, 25. apríla 2011

Cena:
/ € 75,-- / 100,--

/ € 100,-- / 120,--
Pre všetkých k tomu ( ) € 20,--
Cestovné nemô

:
/ € 30,-- / 35,--

Za / € 40,-- / 45,--
Náhrada cestovného maximálne do výšky 25,--€ na osobu

V prípade otázok: (U
Sandra Steinert, Junge Aktion der Ackermann-Gemeinde, Heßstr. 24, 
80799 München, E-mail: steinert@junge-aktion.de
089/272 942-15, Fax: 089/272 942-40

Priezvisko, meno: ______________________________________________________

Telefon: ___________________________ E-mail: __________________________________

Dátum narodenia: _____________________ Vegetarián: o áno o nie

Príchod- / odchod O  Vlakom
O  Autom môže ôb

Rezervácia v autobuse firmy Heigl-Bus O  pri príchode 20.04. 2011 o 16:45 

Zú ................................

_______________________________  ___________________________________
Miesto, dátum Podpis (mladší ako 18 rokov -  podpis zákonného zástupcu)

mailto:steinert@junge-aktion.de


Junge Aktion der Ackermann-Gemeinde
pozýva na

v kláštore Rohr/Ndb.

od 20. do 25. apríla 2011

Proti  prúdu?!

sko- :
???



si  kladú - nie len v strednej a 
východnej Európe -

Dietrich Bonhoeffer sa v Nemecku postavil na odpor proti nacizmu a za to bol v roku 
1944 v popravený. 

ých práv komunistickým režimom v bývalom 
, V Egyp

nezodpovednej a skorumpovanej  vláde. 
do ulíc?

„P -
???“ z 

e oni zapájali 
do - ch záležitosti i Cirkvi v ich krajine.
Dozvieme sa tiež, ak

 sa môže aj každý jeden z nás: aj my mladí z Nemecka, 
Slovenska môžeme k
v naších krajinách. 

Samozrejme bude v Rohre  k
však  aj

malých prekvapení!

najlepšie už dnes ☺ !

noci  v Rohre.

Beni Lekscha                    Anezka Razkova                       Maruska Smolkova
Julia Insel                          Majka Knapikova                      Sandra Steinert

Prosíme so sebou:

 CD (s dobrou hudbou) na bál a na párty
Hudobné nástroje

 na bál
 cestu 

evné topánky
Športov

Kreatívne nápady a dobrú náladu (ako vždy ☺)



Adresa kláštora:            Kloster Rohr, Asamstr. 7, 93352  Rohr / Ndb.
www.kloster-rohr.de
Tel.: 08783 / 9600 –  0
Fax: 08783 / 9600 – 22

Príchod

Prihlášky najneskôr do piatku 1. apríla 2011
Mailom na adresu evs@junge-aktion.de
S týmito údajmi (pozr. dole):

Meno, adresa, e-mail, dátum narodenia, vegetarián (áno alebo nie?)
Príchod a odchod (kedy? Vlakom alebo autom- aute? Transfer do Rohru, 
aké úlohy by si rád prevzal? 

Tento projekt je podporovaný Spolkovým ministerstvom vnútra

-
cestovné skupinky. Prosíme skontaktujte sa! Preto prosíme, udajte svoju e-mailovú adresu!

asledovné úlohy: 
___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

Máš nejaké pripomienky alebo špeciálne prianie?

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

http://www.kloster-rohr.de
mailto:evs@junge-aktion.de

