
D ležité informace
pro rodi e:

- 15 let Plasta Fantasta -

Velká oslava jubilea
v sobotu

25. srpna 2012
v Haidmühle / Bavorský les

Jste srde n zváni
k spole né oslav !

U p íležitosti patnáctiletého jubilea Plasta Fantasta, u patnáctého 

esko-n meckého d tského setkání,  chceme tento rok pozvat 

také rodi e, sourozence, prarodi e, bývalé Plasto-ú astníky a 

bývalé leny týmu, aby tuto událost spole n oslavili!

V Sobotu (25.08.) od 14 hod. se v Jugendherberge Frauenberg

uskute ní „vícegenera ní slavnostní setkání“, mše svatá, povídaní s 

rodi i a samoz ejm ve er spole ná, rušná oslava, na kterou vám 

ú astníci budou representovat, ím se v p edešlém týdnu zabývali 

a co vyráb li! 

Další informace k této akci najdete u:

Sandra Steinert (Jugendbildungsreferentin AG)
+49 / 761 / 13 76 744 

steinert@junge-aktion.de
(Jazyky: n m ina, anli tina)

Marek Hamrá ek, Evropský dobrovolník, 
+49 / 89 / 27 29 42-15 

evs@junge-aktion.de
(Jazyky: slovenština, eština, n m ina, anli tina)
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