
 
 

 

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 

pozývá mladé lidi od 15 do 27 let na 

 
 TÝŽDEŇ POLITICKHO VZDELÁVANIE  

od 12.04. do 17.04.2017 
v kláštore Niederaltaich 

 
 

 

Keď hovoríme o európskej identite (identitách), 
často tým myslíme tú časť identity človeka, ktorý 
sa považuje za Európana. V dobe Brexitu a 
stúpajúcej popularity populistických strán v 
Európe však vzniká otázka, do akej miery sa 
ľudia (ešte) identifikujú s Európou. 
Názov stretnutia „Kto sme, a ak áno, koľko?“ 
naráža na filozofické putovanie nemeckého 
spisovateľa Richarda Davida Prechta v diele „Kto 
som?” – „Wer bin ich und wenn ja wie viele?”.  
Pokúsime nájsť odpoveď na tieto otázky:  
Kto sme: Sme Európania, občania štátu alebo 
prislúchame regiónu, v ktorom žijeme? 
A ak áno: Existuje (ešte) myšlienka zjednotenej 
Európy? Existovala vôbec niekedy? 
Koľko: Je možné vytýčiť hranice Európy? Kto 
každý je jej súčasťou? 
Počas workshopov a prednášok s našimi 
referentmi spoznáme túto tematiku z rôznych 
uhlov pohľadu a dozvieme sa niečo aj o vývoji 
európskej identity v priebehu času až po 
súčastnosť. 
Tešíme sa už na spoločné diskusie a slávenie 
veľkonočnej liturgie, ako aj na kopec zábavy, 
ktorú spolu zažijeme. Tešíte sa aj vy? Tak 
neváhajte a prihláste sa! 
Jazykovej bariéry sa báť nemusíte, všetko 

budeme tlmočiť. 

 

 

 

Tvoj tím: Maria Beilmann, Pavla Hovorková, 

Matthias Melcher, Marie Sedlinská, Franziska  

Bilau, Moritz Richter 

 

 

 

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

KTO SME, A KEĎ ÁNO, KOĽKO? 

 
Europské identity v priebehu času  



  
   
Začiátok: streda, 12. apríla 2017 v 17.00 h 
Koniec: pondelok, 17. apríla 2017 po raňajkách  
 
Doprava: Všetci, ktorí prídu do Plattingu 
vlakom, majú možnosť využiť nami prenajatý 
autobus k preprave ku kláštoru. Je dôležité zadať 
do prihlášky, či máte záujem o dopravu týmto 
autobusom (cesta tam a/alebo späť). 
Autobus odchádza 12.04. o 16.00 hod. zo 
železničnej stanice v Plattingu a 17.04. približne 
o 10.00 hod. späť. 
 
  
Náklady: Českí/slovenskí účastníci 25 € 
(členovia).  
Dopravné náklady budú preplatené do výšky 25 €. 
Poplatok nečlenov, resp. zárobkovo činných  
prosím zistite v kancelárií na: kostrizova@junge-
aktion.de.  
 
V prípade zrušenia účasti 7 alebo menej dní pred 
konaním akcie bude účtovaný storno poplatok vo 
výške 15 €. 
 
V závislosti na získanej finančnej podpore sa 
výška účastníckeho príspevku môže ešte zmeniť! 

-> -> -> -> -> -> -> Spacák!!! <- <- <- <- <- <- <-
(karimatky si nosiť nemusíte)  

obľúbené  disky a USB kľúče s hudbou pre  párty 
hudobné nástroje 

oblečenie na Veľkonočný tanec 
teplé oblečenie na  liturgiu a na križovú cestu 

nepremokavé oblečenie a dobrú obuv 
športové oblečenie (in- a outdoorové!) 

Motiváciu a dobrú náladu  :-) 

Ak máte otázky, píšte nám na: 
Amálie Kostřížová: kostrizova@junge-aktion.de  
(tel. +420 221 979 220) či 
Pavla Hovorková: evs@junge-aktion.de  
(tel. 089 / 272 942 - 15) 
 
Prihlášky do 24. marca 
e-mail na evs@junge-aktion.de  alebo poštou na: 
Junge Aktion der Ackermann-Gemeinde 
Heßstraße 24 
D-80799 München 
A tiež online pod týmto odkazom: 
https://goo.gl/Mb0V39  
 
Potvrdenie o prihlásení a ďalšie informácie vrátane zoznamu 
účastníkov pre prípadnú spolu-jazdu obdržíte E-mailom, hneď ako budú 
k dispozícií.  

Zúčastním sa 
od....................................do............................................ 
(Zníženie poplatku pri kratšej účasti nie je možne!) 
 

 

Rezervácia miesta v autobuse (zakrúžkujte): 

 pre príjazd     pre odjazd  

 

Špeciálna strava  (zakrúžkujte): 
vegetariánska  vegánska  bezlepková 
    
Mám ešte nejaké nápady alebo zvláštne priania:  
 
 
 
 
 
Odoslaním prihlášky na týždeň politického vzdelávania 
prehlasujem, že ..... 
 
.... som uzrozumený/á s tým, že budú zhotovené fotografické a 
filmové záznamy a súhlasím, aby tieto záznamy mohla 
organizácia Junge Akton der AG používať pre účely práce 
s mládežou.  
 
.... súhlasím s evidenciou mojich osobných údajov pre interné 
potreby Junge Aktion der AG 
 
.... v prípade zrušenia prihlášky 7 a menej dní pred akciou mi 
bude účtovaný storno poplatok vo výške 15 € 
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