Zukunftsraum
Thayaland

Jak se přihlásit?

se může pochlubit inovačním podnikáním a pestrou nabídkou kultury,
atraktivními městečky i tradičními
obcemi Waldviertelu, rozlehlou a zajímavou krajinou a také – jak píše
pořadatel – blízkostí k našemu evropskému sousedovi – České republice.

Zájemci mohou písemné přihlášky zasílat
od 15. května do 30. června 2010 na adresu:
Europa Brücke Raabs, Hauptstrasse 25,
3820 Raabs/Thaya, Österreich
nebo e-mailem: jungeuni@waldviertel.at
Obálku dopisu či předmět e-mailu označte heslem
„Mladá univerzita Waldviertel 2010“

Příroda, obyvatelé
a nabídka zážitků jsou
zde v souladu – každý zde
najde něco pro sebe.

Další informace včetně přihlašovacího formuláře naleznete
na www.jungeuni-waldviertel.at

Mladá
univerzita

Waldviertel
2010
Nadýchejte se univerzitního
vzduchu pod letní oblohou!

19. až 23. července 2010
Kampus Raabs
Ve spolupráci s Mladou univerzitou FH Krems,
Vysokou školou polytechnickou Jihlava
a Institutem Ludwiga Boltzmanna pro výzkum následků válek
Záštitu nad touto akcí převzali
MUDr. Jiří Běhounek, hejtman kraje Vysočina
a Dr. Erwin Pröll, zemský hejtman Dolního Rakouska.

Největšími zajímavostmi regionu
jsou vykopávky zaniklé středověké vesnice Hard, rozsáhlá zřícenina hradu Kollmitz, Dykův mlýn v Raabsu,
Národní park Podyjí, kanoistika na Dyji, přírodní park
Dobersberg, největší voliéra ibisa skalního na světě
a Park motoriky © ve Waidhofenu, Živé textilní muzeum
v Gross Siegharts, Svět kořenů ve Waldviertelu, Bylinkářské centrum faráře Weidingera a Muzeum hodin v obci
Karlstein.
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Program
Dopoledne budou probíhat přednášky renomovaných
profesorů jako na skutečných univerzitách na témata
Média, Soudobé dějiny, Marketing, Zdraví, Umění a Kultura. Za pěkného počastí se mladí studenti přesunou do
zahrad, které se tak promění v přírodní posluchárny.

Mladá univerzita Waldviertel

Výlet do Jihlavy
Na jeden den se Mladá univerzita Waldviertel 2010 přesune
do kraje Vysočina na Vysokou
školu polytechnickou v Jihlavě.
Odpoledne se studenti vydají
do centra města a jeho blízkého okolí, aby prozkoumali
některé z pozoruhodností.

Od pondělí 19. do pátku 23. července 2010 se
mohou mladí lidé z Česka a Rakouska (ve věku
11 až 14 let) nadýchat univerzitního vzduchu
v kampusu Raabs.

Kampus Raabs
Město Raabs/Thaya, zmiňované
v písemnostech již od 11. století,
dalo Čechům díky pohraničnímu
hradu Ratgoz (dnes Raabs) podnět k tomu, aby zemi svých jižních
sousedů pojmenovali vlastním
jménem Rakousko. Hrad Raabs
je dominantou města, která se
tyčí nad soutokem Dyje (Thaya)
a Moravské Dyje. Kampus Raabs
je tvořen farním dvorcem Lindenhoff s hudební školou a přilehlými
zahradami.

Co je dobrým palivem pro vaše tělo?

Organizační informace

Web 2.0 – co je za tím?
Nabyté vědomosti budou každé odpoledne prakticky využívány během workshopů a exkurzí. Workshop k tématu
Média si posvítí na internet, sami si vytvoříte podcast
a připravíte si reklamu nebo reportáž. Během workshopu
o výživě prozkoumáte potraviny atd.
Večer se všichni shromáždí u táboráku nebo se společně
vyřádí na diskotéce Mladé univerzity.
Univerzitní týden bude zakončen promocí se slavnostním slibem a předáním certifikátů o účasti.
Tuto událost můžete oslavit s rodiči, příbuznými a přáteli.
Detailní program najdete na:

www.jungeuni-waldviertel.at

O účastníky se bude starat kvalifikovaný tým.
Po celou dobu je zajištěno tlumočení programu.
Ubytování s plnou penzí je připraveno v nově
otevřeném JUFA (Jugend-und Familiengästehaus)
Raabs an der Thaya (www.jfgh.at/raabs), který se
nachází v docházkové vzdálenosti od kampusu.

Účastnický poplatek
2 200 Kč od 18. do 23. července 2010. V ceně jsou zahrnuty
náklady na přednášky, exkurze,
studijní podklady, sportovní
akce, slavnostní ukončení
a ubytování s plnou penzí.
Registrace účastníků bude probíhat 18. 7. 2010 od 17.00 do
19.00 hod. v JUFA Raabs/Thaya.

