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Uzávŏrka pĢihlášek:

_____________________

Náklady:

_____________________

Kdy:

Jugendherberge Frauenberg (Mládežnická ubytovna)
Frauenberg 45, D-94145 Haidmühle
Tel.: 0049 / 8556 / 467
ZaĀátek: nedĒle, 19.08. 2012, od 17h
Konec: nedĒle, 26.08. 2012, 10h
Cena na osobu: 1.600 CZK / 55 €
Cena na osobu u sourozencĪ: 1.400 CZK / 50 €
Pátek, 20.07.2012

Absender:

Kde:

_____________________

Neobyþejná událost tohoto druhu se nekonala poprvé.
Proto vyhlásili po celé zemi:
Na rytíĜskou hostinu a k tanci jsou pozváni i pĜedci
stateþných rytíĜĤ! SamozĜejmƟ až poté, co budou
dobrodružné úkoly splnƟny a nebezpeþenství odvrácena!
… a jestli nezemĜeli,
slaví ještƟ dodnes!

Odesílatel:
An
ȶ Praha
ȶ Vlastní doprava (své dŏti sami Junge Aktion
der Ackermann-Gemeinde
dopravíme).
Heßstr. 24
(prosím zakĢížkujte svoji volbu) D - 80799 München

Jejich hrdinství bylo veliké, neboĢ úkol, který pĜed nimi stál,
nebyl vĤbec jednoduchý. PĜesto si sbalili svých pƟt švestek
a rozhodli se pustit se do dobrodružství a spoleþnƟ odhalit
skrytá tajemství!

Samuel Raz ☺ Amálka KostĢížová
Genadi Zonev ☺ Marek HamráĀek
Anežka Rázková ☺ Michi Utschig
☺ Sandra Steinert ☺
Vyplnŏnou pĢihlášku prosím odstĢihnŏte,
nalepte na ni poštovní známku a pošlete
ji na následující adresu:

… za pradávných þasĤ se vydali stateþní hrdinové z NƟmecka a
ýeska prozkoumat pohádky, mýty a legendy svých zemí.

Už se na
vás pohádkovŏ
tŏšíme:

_____________________

Bylo nebylo…
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PĢihlášky prosím posílejte do pátku, 20. Āervence 2012! MĪæete
nám je poslat také faxem na Āíslo 0049 / 89 / 2729 42-40 nebo
e-mailem na adresu steinert@junge-aktion.de! Dŏkujeme!
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Závazná pĢihláška na Plasto Fantasto, 19.- 26.08.2012:
________________________________________________
PĢíjmení, Jméno
________________________________________________
Ulice, ÿíslo
CZ-______________________________________________
Poštovní smŏrovací Āíslo, Bydlištŏ
____/____ ______ ______________________________
Datum narození
telefonní Āíslo
________________________________________________
E-mailová adresa (dĪležité pro potvrzení o pĢihlášlení!!!)
________
_____________________________________
Datum
Podpis odpovŏdného zástupce
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Další informace k této
akci najdete u:

Sandra Steinert
Mládežnická referentka
Ackermann-Gemeinde
steinert@junge-aktion.de
Jazyky: nƟmþina, anliþtina

Marek Hamráþek
Evropský dobrovolník
Junge Aktion
Ackermann-Gemeinde
evs@junge-aktion.de
Jazyky: slovenština, þeština,
nƟmþina, anliþtina

Nŏmecko-Āeské
setkáni dŏtí a mládeže
ve vŏku 8-15 let
v Haidmühle / Bavorském lese
od 19. do 26. srpna 2012

Kontakt:
Junge Aktion der Ackermann-Gemeinde
Heßstr. 24, D - 80799 München
Tel. 0049 / 89 / 272 942-15
Fax: 0049 / 89 / 272 942-40
Další dodatkové informace
pro rodiþe:
K patnáctému jubileu Plasta
bychom tento rok opƟt chtƟli
pozvat rodiþe, sourozence,
prarodiþe, bývalé úþastníky Plasta
a bývalé þleny teamu, abychom
tuto událost spoleþnƟ oslavili!
VIZ PěILOŽENÉ FOTO!

O pohádkách,
mýtech
a legendách
Toto setkání podporuje
• Plán pro dŏti a mládež Spolkové republiky Nŏmecko
• ÿesko-Nŏmecký fond budoucnosti

