13. April 2016

Mezi vodou, skalisky & porcelánem
EUREGIO EGRENSIS – v srpnu láká letní tábor mládeže
Jedenácti- až čtrnáctiletí ze Saska, Durynska, Čech a Bavorska na výzkumné expedici.
Za porcelánem v Selbu, chladivou vodou v Aquaforu Františkovy Lázně a skalním labyrintem ve
Smrčinách.
Na programu letošního letního tábora mládeže EUREGIA EGRENSIS jsou tyto tří body. Bude se
konat od 1. do 7. srpna 2016. Letos jsou mladí lidé od 11-14 let zváni do Bavorska – do
volnočasového centra Jochen-Klepper-Haus v Selb-Plößberku.
A bude to opět velmi pestré:
Návštěva v Porzellanikonu, muzea porcelánu města Selb, je výbornou příležitostí k ponoření se do
světa „bílého zlata“.
O ponoření v pravém smyslu slova se postará výlet do Čech. Tam na mladé dobyvatele čeká
Aquaforum Františkovy Lázně s osvěžující vodou.
Díky novému železničnímu spojení z Hofu do Chebu odjíždějí vlaky do Čech ze zastávky
Selb/Plößberg, z bezprostřední blízkosti místa ubytování, takže si fanoušci železnice přijdou na své.
O pár dní později se bude návrat na koleje směrem do Čech opakovat, a to při cestě do
sportovního areálu na vrchu Háj v Aši.
Sportovní areál láká nejrůznějšími druhy míčových her, minigolfem a lezeckou stěnou.
Kdo chodí radši pěšky, toho bude zajímat pěší výlet skalním labyrintem Wunsiedel. Zde je možno
poznávat přírodní krásy Smrčin.
Mimořádným zážitkem má být úžasná letecká exhibice dravců v parku dravců Greifvogelpark.

Také letos se opět budou konat oblíbené každodenní česko-německé jazykové animace, které
hravou formou zprostředkují začátky v jazyce sousedů a informace o jejich zemi.
Kromě zábavy a nových přátelství přinášejí každodenní ranní rundy první nebo nové znalosti o
jazyce sousedů, jejich kultuře a mentalitě.
Děti a mládež bude jako vždy doprovázet tým zkušených vedoucích.
Přihlášky pro mládež ze sasko-durynské části Euregia (Vogtlandkreis, Erzgebirgskreis
[Aue/Schwarzenberg], Saale-Orla-Kreis, okres Greiz, město Plavno)
ve věku od 11 do 14 let na:
tel. 03741 128 6461 | info@euregioegrensis.de
Poslední termín pro přihlášení 31. května 2016
Podklady pro přihlášení ke stažení na www.euregioegrensis.de/de/projekteeuregio/jugend/jugendsommerlager
Účastnický poplatek
90 EUR (ubytování/plná penze vč. vstupného)
Projekt je podpořen z prostředků evropského programu „Cíl EÚS Svobodný stát Bavorsko – Česká
republika“ a z vlastních prostředků EUREGIA EGRENSIS.

