Was macht mein Knie, wenn ich mit
meinem Snowboard Schwünge fahre?
Dolnorakouská
zemská
výstava
Co na to řekne
mé koleno,
když
se 2009
je zcela ve znamení společných dějin
rozjedu na snowboardu?

Kontakt
Projektverein Waldviertel, Am Statzenberg 1, 3910 Zwettl
Tel.: +43 (0) 676/64 50 213
Fax: +43 (0) 2822/9025 420 00
E-Mail: jungeuni@rm-waldviertel.at
www.jungeuni-waldviertel.at, www.waldviertelportal.at

Rakouska a České republiky se
zaměřením na sousední regiony
Jak zjistím podle nálezů z vykopávek
Waldviertel a Vysočina. Pád
suchyˊch jako troud, jaká mě li naṧi předci
Železné opony před 20 lety
oblíbená jídla?
je podnětem pro tuto první
přeshraniční
Dolnorakouskou
Wie stelle ich anhand
von knochentrockenem
Ausgrabungsmüll fest,
welche
Lieblingszemskou
výstavu.
V Hornu,
speisen unsere Vorfahren
hatten?
Raabsu a Telči lze díky
četným exponátům zažít
Das Waldviertel
rakouskou a českou historii
mit Sonne, Sand
20. století. Do Raabsu přijde
und Meer?
v tomto roce bohatém na
události univerzita a umožní
Waldviertel
viertel se
Wal
sluncem, pískem
pískem mladým lidem studium pod
a mořem?
širým nebem.

Mladá univerzita
waldviertel

Nadýchat se univerzitního vzduchu pod širým nebem

10. – 14. srpna 09
Campus Raabs

Pozoruhodnosti v okolí
Vykopávky hradu Sand a osady Hard, hrad Kollmitz,
DYK-Mühle (mlýn) v Raabsu, Národní park Podyjí,
lama-trekking, Přírodní park Dobersberg, naučná
stezka kolem řeky v Karlsteinu, Waldviertler Wurzelwelt
(Waldviertelský svět kořenů), vyjížky na kanoích na
Dyji, Spolek léčivých bylin faráře Weidingera, Muzeum
hodin v Karlsteinu, Zirkusluft (cirkus) Drosendorf,
Přírodní park Geras.

Mladá
univerzita
Waldviertel

RAABS
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Prěklad: Jazyková škola Zachová s. r. o., Jindřichův Hradec
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Ve spolupráci s Junge Uni der FH Krems / Mladou univerzitou
Odborné vysoké školy Krems/, Technickou univerzitou v Praze a
Dolnorakouskou zemskou výstavou 09.

Program
Dopoledne budou mít univerzitní profesoři soudobých
dějin, literatury, knižních věd, archeologie, geologie,
architektury a lékařství přednášky jako na „pravých“
univerzitách. Když bude svítit slunce, přesunou se lektoři a
mladí studenti do zahrad Raabsu a promění je v posluchárny.

Mladá univerzita Waldviertel
Od pondělí do pátku, 10. až 14. srpna 2009,
se mohou 11letí až 14letí (po 1. až po 4. třídě
2. stupně základní školy nebo gymnázia) rakouští
a čeští chlapci a dívky nadýchat univerzitního
vzduchu v Kampusu Raabs.

Kampus
Město Raabs leží na hranicích s
Českou republikou. V 11. století
bylo nazýváno Rakousko, což
znamená země za městem
Raabs. Nad tržištěm (Marktplatz) a řekou Dyjí se nachází
mohutný hrad Raabs. Společně
s Lindenhof, okolními zahradami
a hudební školou tvoří Kampus
Was macht mein
Knie, wenn ich mit
Raabs.

meinem Snowboard Schwünge fahre?
Co na to řekne m
méé koleno, když se
rozjedu na snowboardu?

Jak zjistím podle nálezů z vykopávek
suchyˊch jako troud, jaká mě li naṧi předci
oblíbená jídla?
Wie stelle ich anhand von knochentrockenem
Ausgrabungsmüll fest, welche Lieblingsspeisen unsere Vorfahren hatten?
Das Waldviertel
mit Sonne, Sand

Was macht mein Knie, wenn ich mit
meinem Snowboard Schwünge fahre?

Výlet do Telče
Jeden den stráví Mladá univerzita
Waldviertel společně se základní
školou v Telči, kraj Vysočina,
kde uspořádají přednášky a
workshopy profesoři a profesorky
z Technické univerzity v Praze a
Polytechnické vysoké školy v
Jihlavě. Odpoledne se mladí
studenti vydají do centra Telče,
aby prozkoumali jeho pozoruhodnosti.

Co na to řekne mé koleno, když se
rozjedu na snowboardu?
Jak zjistím
zjistím podle nálezů z vykopávek
suchyˊch jako troud, jaká mě
such
m ˇli
li naṧi předci
předci
oblíbená
obl
íbená jídla?
Odpoledne
budou
uvedeny do praxe
Wie stelle
ich nabyté
anhandvědomosti
von knochentrockenem
Ausgrabungsmüll
fest, V
welche
Lieblingsna
workshopech a exkurzích.
pohybovém
workshopu si
speisen unsere Vorfahren hatten?
posvítíme na lidskou muskulaturu, pod vedením archeoložky budou prozkoumány středověké archeologické
Das Waldviertel
vykopávky,
budou
vydány univerzitní noviny, navštívena
mit Sonne,
Sand
Zemská
výstava 2009 a ...
und Meer?
Večer se všichni shromáždí kolem táboráku nebo se
Waldviertel se
společně
vydají
na strašidelný výlet na hrad Raabs.
sluncem,
pískem
Univerzitní
týden bude zakončen slavností, při níž bude
a mořem?
složen slib a předány listiny. Tato událost bude oslavena
společně s rodiči, příbuznými a přáteli.
Detailní program: www.jungeuni-waldviertel.at
Zápis (přihlášení) od 18. května 2009 na adrese
jungeuni@rm-waldviertel.at

Ubytování s plnou penzí
Studentům bude po celý den k dispozici kvalifikovaný
tým. Tlumočníci a tlumočnice zajistí komunikaci
mezi rakouskými a českými účastníky. Studenti a
organizační tým budou ubytováni v nově otevřeném Jugendund Familiengästehaus Raabs an der Thaya. Studenti se
k němu z Kampusu dostanou pohodlně pěšky.
www.jfgh.at/raabs.php

Náklady
53,00 € na stravování od 10.
do 14. srpna
Přednášky, exkurze, materiál,
sportovní akce, slavnostní ukončení,
ubytování jsou bezplatné.

