
Žiarace slnko, modré nebo, opustený kostolík, 
zamurované okná a dvere, chátrajúce domy:
Skoky je miesto so zvláštnou atmosférou v okrese 

Karlove Vary.

A presne preto je idealným miestom pre naše nemecko-
esko-slovenské letné stretnutie: V rámci projektu „Piesne 

bez hraníc“ sa chceme venova zaujímavým témam a výsledky 
spracova ako piesne.

Posledný de by sme chceli vystúpi v Karlových Varoch
a tak informova verejnos o našom projekte  a o našich 

názoroch!

Obsahovo a muzikálne nás bude sprevádza nemecký 
hudobník a tvorca piesní Jo Jasper, na eskej strane to bude 

známy eský spevák Petr Linhart, ktorý pred rokmi zložil 
piese o Skokách a ktorý bol s nami aj na projekte 

„Lichtzeichen 2007“, kde mal pre nás benefi ný koncert.

Okrem písania a skladania piesní chceme spolo ne 
pomôc zve adi okolie kostola v Skokách: Našou pomocou 

chceme aspo trochu prispie k záchrane kostola a tým aj k 
tomu, aby na toto krásne miesto, v nedotknutej prírode mohli 

mladí udia aj na alej prichádza a stretáva sa tu!

Samozrejme budeme ma aj ve a možností sa spozna , 
i už v kreatívnych alebo meditatívnych skupinkách, alebo si 

ve er spolo ne ako jedná ve ká skupina porozpráva zážitky 
d a.

Ke e v Skokách nie sú viac domy a tým pádom ani 
postele, budeme spa v stanoch.  Dole na tejto strane 
nájdete presne všetko, o si máte donies so sebou.

Každopádne však, o by ste nemali zabudnu je: Prihlási
sa tak rýchlo, ako je to len možné, pretože sa už na vás ve mi 

tešíme!

Vidíme sa v Skokách!
Váš tím

Majka * Tomáš * Amalka * Manuel * Sandra

o si vzia naisto so sebou:
• zopaár kamarátov ☺
• spacák, karimatku / nafukovací matrac
• príbor, tanier, pohár
• pevnu obuv, teplé oble enie, plavky
• ur ite: hudobný nástroj!!!
• pracovné rukavice
• dobru náladu a kopec kratívnych nápadov!
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Cie ová skupina:
Mladí z Nemecka, iech a Slovenska vo veku od 15 do 27 
rokov.

Cena:
D: lenovia: 80 € Ne lenovia: 95 €
CZ: lenovia: 40 € Ne lenovia: 45 €
SK: lenovia: 40 € Ne lenovia: 45 €

Cestovné:
Preplatenie 50% cestovného maximálne do výšky 20 €. 

Prihlási sa:
Najneskôr do piatku 8. júla 2011 na adrese: 
Junge Aktion * Heßstr. 24 * D – 80799 München 
alebo email Majke 
na adresu: evs@junge-aktion.de

Prihlášku prosíme len s nasledovnými údajmi: meno, adresa, 
email, tel. íslo, dátum narodenia, vegetarián (áno/nie), dátum 
príchodu a odchodu, spôsob cesty (autom/vlakom..)

Pre alšie info:
Majka Knapíkova
Junge Aktion, Heßstr. 24, D – 80799 München
Tel.: 0049 / 89 / 27 29 42 15, Fax: 0049 / 89 / 27 29 42 40
evs@junge-aktion.de
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