
 
 

 

Weitere  Informationen 
bei: 
Amálie Kostřížová 
E-mail: kostrizova@junge-

Anmeldungen an: 
Jugendbildungsreferat der AG 
Heßstraße 24 
80779 München 
 
oder eingescannt 
@junge-aktion.de 

Junge Aktion der Ackermann-Gemeinde 

zve mladé lidi od 15 do 27 let na 

 
TÝDEN POLITICKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ 

od 12.04. do 17.04.2017 
v klášteře Niederaltaich 

 
 

KDO JSME A KDYŽ ANO, KOLIK 

 
Evropské identity v průběhu času 

 

Anmeldungen an: 
Jugendbildungsreferat der AG 
Heßstraße 24 
80779 München 
 
oder eingescannt 
@junge-aktion.de 

Mluvíme-li o evropské identitě či identitách, bývá 
tím míněna ta část identity člověka, který se 
považuje za Evropana. V současné době, v době 
Brexitu a vzrůstající oblíbenosti populistických 
stran v Evropě, se nabízí otázka, do jaké míry se 
lidé (ještě) identifikují s Evropou. 
Název „Kdo jsme a když ano, kolik?“ je aluzí na 
filosofické putování německého spisovatele 
Richarda Davida Prechta (v češtině pod názvem 
Kdo jsem?). Pokusíme se najít odpověďi na 
otázky: Jsme „Evropané“ nebo spíše státní 
občané, či jsme uvězněni přímo ve svých 
regionech? Je zde stále vůbec myšlenka 
sjednocené Evropy? Jak vnímat hranice Evropy? 
Kdo tam patří – existuje nějaká hranice, kolik lidí 
může být součástí Evropy? 
Při workshopech a přednáškách s našimi 
referenty se seznámíme s různými úhly pohledu. 
Dozvíme se také něco o rozvoji evropské identity 
v průběhu let až do současnosti. 
Už se těšíme na diskuze, které v průběhu setkání 

povedeme, na společnou oslavu velikonočních 

svátků a spoustu legrace. Těšíte se i vy? 

Neváhejte a přihlašte se. Z jazykové bariéry 

nemusíte mít strach, protože všechno bude 

tlumočeno. 

 

 

Tvůj tým: Maria Beilmann, Pavla Hovorková, 

Matthias Melcher, Marie Sedlinská, Franziska  

Bilau, Moritz Richter 

 

 

 

 

Adresa kláštera: 
 Benediktinerabtei St. Mauritius 
   Mauritiushof 1 
   94557 Niederalteich 
 www.abtei-niederaltaich.de    
 Tel.:  0 99 01 / 208 - 0 

      



  
  

 
Začátek: středa, 12. dubna 2017 v 17.00 h 
Konec: pondělí, 17. dubna 2017 po snídani  
 
Transfer: Všichni, kteří přijedou vlakem do 
Plattingu, mohou využít námi pronajatý autobus k 
přepravě ke klášteru. Je nutno zadat do přihlášky, 
zda máte o dopravu tímto autobusem zájem 
(cesta tam a/nebo zpět). Autobus odjíždí  12.04. v 
16:00 h z nádraží v Plattlingu  a 17.04. přibližně 
v 10:00 h zpět. 
  
Poplatky: Čeští/slovenští účastníci 680 CZK
(členové, nikoliv výdělečně. činní.) 
Náklady na cestu budou proplaceny do výše 
 600CZK 
Poplatek nečlenů, resp. výdělečně činných 
prosím zjistěte v kanceláři na: 
kostrizova@junge-aktion.de.  
 
V případě zrušení účasti 7 a méně dní před 
konáním setkání bude účtován stornopoplatek ve 
výši 400,-CZK   
 
V závislosti na získané finanční podpoře se výše 
účastnického příspěvku může změnit! 
 
 

-> -> -> -> -> -> -> spací pytel!!! <- <- <- <- <- <- <- 
(karimatka není nutná!)  

nosiče s oblíbenou hudbou na párty 
hudební nástroje 

společenské šaty na párty 
teplé oblečení na liturgii a křížovou cestu 

Oblečení do deště a pevnou obuv 
sportovní věci (in– a outdoor!) 

 
Motivaci a dobrou náladu :-)  

Máte-li otázky, obraťte se na:  
Amálie Kostřížová: kostrizova@junge-aktion.de  
(tel. +420 221 979 220) či 
Pavla Hovorková: evs@junge-aktion.de  
(tel. 089 / 272 942 - 15) 
 
Přihlášky nejpozději do pátku, 24. března 
e-mail na evs@junge-aktion.de nebo poštou na: 
Junge Aktion der Ackermann-Gemeinde 
Heßstraße 24 
D-80799 München 
A nově také on-line pod tímto odkazem: 
https://goo.gl/Mb0V39  
 
 
Potvrzení o přihlášení a další informace včetně seznamu účastníků pro 
případnou spolujízdu obdržíte E-mailem, jakmile budou k dispozici. 

Zúčastním se 
od....................................do............................................ 
Snížení poplatku při kratší účasti není možné! 

 
Rezervace místa v autobuse (zakroužkujte): 
pro příjezd    pro odjezd   
 
Stravovací návyky (zakroužkujte): 
vegetariánské  veganské  bezlepkové   
 
Mám ještě následující otázky a poznámky: 
 
 

 
 
 
Odesláním přihlášky na týden politického vzdělávání 
prohlašuji, že…. 
 

...jsem srozuměn/a s tím, že pořizovány fotografické a filmové 

záznamy  a souhlasím, aby tyto záznamy směla organizace 

Junge Aktion der AG využívat pro účely práce s mládeží . 

 

...souhlasím s evidencí mých osobních údajů pro vnitřní potřeby 

Junge Aktion der AG 

 

...v případě zrušení přihlášky 7 a méně dní před akcí mi bude 

účtován stornopoplatek ve výši 400,- Kč. 

 

 

 

 


