29.07.2015

EUREGIO EGRENSIS Letní tábor mládeže 2015
Zaměřeno na téma: Rychle vodu! V ubytovně Alte Feuerwache Plavno
EUREGIO EGRENSIS zve do Plavna na letošní tábor mládeže ve dnech 3. - 8. srpna. Pozvání do
mládežnické ubytovny „Alte Feuerwache“ přijalo 30 mladých lidí ve věku od 11-14 let z Čech,
Bavorska a Saska.
Zažít se zde dá nejen zážitek ze sklouznutí po staré požární tyči, ale také „monkey feeling“ ve
výšinách lanového centra Pöhl v „tréninkovém centru“. Kvíz požární hlídky se bude zabývat
spoustou vědomostí o práci požárníků. Koneckonců letmá návštěva u profesionálních hasičů
města Plavna pomůže postavit se na nohy a přípravný kurs nutné obrany a sebeobrany
„Se mnou ne!“ zprostředkuje profesionální tipy pro případ, že byste se někdy dostali do úzkých.
Na programu je dokonce i prohlídka města s průvodcem.
Vzájemné porozumění nastartuje každé ráno oblíbená česko-německá jazyková animace. Jídlo,
které si sami připravíte, návštěva čarodějnic ve tkalcovských domcích a totálně bláznivá módní
přehlídka vás mohou přivést do varu, takže od děvčat a chlapců jsou požadovány řízné nápady.
Ani při ochlazování a hašení požárů by nikdo neměl „blokovat hadici“: Nač máme Vogtlandské
moře a koupaliště…!?
Srdečně Vás zveme na oficiální zahájení!
Termín: 3. srpna 2015 ve 13 hod
Místo konání: Mládežnická ubytovna ‚Alte Feuerwache‘, Neundorfer Str. 3, 08523 Plauen
…

Vašimi kontaktními partnery jsou:
Ralf Oberdorfer, prezident EE AG Sachsen/Thüringen e.V.
Steffen Schönicke, jednatel EE AG Sachsen/Thüringen e.V.
Alexander Dietz, zastup. jednatele bavorského sdružení EE
Lubomír Kovář, jednatel českého sdružení EE
Bc. Karel Lukeš, starosta města Stříbra a člen prezidia českého sdružení EE
Letní tábor mládeže je podpořen Svobodným státem Sasko z prostředků pro regionální činnost,
Česko-německým fondem budoucnosti a Městem Plavnem.

Pozadí
Každým rokem společně pořádají tři sdružení EUREGIA EGRENSIS, a to sasko-durynské, české a
bavorské, pro mládež ze Saska, Durynska, Bavorska a Čech ve věku 11 - 14 let svůj letní tábor
mládeže – každým rokem se střídají místa konání v Sasku, Durynsku, Bavorsku a Česku. Letní tábor
mládeže je jedním z prvních projektů, které EUREGIO EGRENSIS začalo realizovat bezprostředně po
svém založení.

