Zukunftsraum Thayaland

Přihlášení & kontakty

Všech 15 obcí správního okresu Waidhofen an der Thaya – mezi
nimi také Raabs – tvoří tzv. Zukunftsraum Thayaland: inovativní
firmy, zajímavá nabídka kulturních akcí a atraktivní menší městečka, malebná krajina a také blízkost sousední České republiky.
Toto vše nabízí region „Podyjí“.

Přihlašování:
Je možné od 14. dubna do 13. června 2014.
E-mail: anmeldung@jungeuni-waldviertel. at
Fax: +43(0) 2843/26133
Přihlašovací formulář si můžete stáhnout
na adrese:
www.jungeuni-waldviertel.at
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Pořadatel:
Europa Brücke Raabs
Huptstraße 25
3820 Raabs an der Thaya
Tel.: +43(0) 664/34 36 913
www.jungeuni-waldviertel.at
facebook.com/jungeuniw4
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Zajímavé turistické cíle v okolí
Milí rodiče, prarodiče a sourozenci! V případě, že byste se chtěli seznámit s místem konání Mladé univerzity v Raabsu an der
Thaya, je zde a v jeho okolí k vidění mnoho zajímavého: zřícenina hradu Kollmitz, vykopávky hradu Sand a zaniklá středověká
vesnice Hard, Dykův mlýn v Raabsu, národní park Podyjí, největší
voliéra ibisa skalního na světě a Park motoriky ve Waidhofenu
an der Thaya, živé textilní muzeum v Groß Siegharts, Svět kořenů
ve Waldviertelu, Bylinkářské
centrum faráře Weidingera a Muzeum hodin v obci
Karlstein. Vyzkoušejte si turistiku s lamou, vychutnejte
si kanoistiku na Dyji nebo
toulání v přírodním parku
Dobersberg či nedalekém
národním parku Thayatal.
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4.–8. srpna 2014
Kampus Raabs
Přeshraniční univerzitu pro mládež v Dolním Rakousku a na Vysočině pořádá
Europa Brücke Raabs ve spolupráci s Mladou univerzitou FH Krems, Krajem
Vysočina a Ins tutem Ludwiga Boltzmanna pro výzkum následků válek.

Chceš zažít letní univerzitní atmosféru?
Je ti mezi 11 až 15 lety?
Chceš si o prázdninách užít spoustu legrace a něco se naučit?

Pak je přímo pro tebe určen 6. ročník Mladé univerzity Waldviertel, která se v termínu
4.–8. srpna 2014 koná v kampusu Raabs!

Program

Náš výlet do Telče

Dopoledne se již tradičně konají přednášky. Přednášejícími jsou vědečtí pracovníci univerzit a odborných pracovišť i regionální specialisté z nejrůznějších hospodářských odvětví, stejně jako tomu je na
opravdových univerzitách. Hlavním tématem Mladé univerzity Waldviertel 2014 je „Da Vinciho svět – fascinace přírodními vědami“.
Všechny přednášky se dotknou tohoto tématu. Po vyslechnutí zajímavých přednášek a vyzkoušení nevšedních experimentů možná
zjistíš, která z přírodních věd tě baví nejvíc.

Mladá univerzita Waldviertel je mezinárodní akce, a proto se
každý rok koná výlet do České republiky do Kraje Vysočina.
V roce 2014 navštíví všichni účastníci v doprovodu vedoucích
a organizátorů Telč – renesanční perlu Kraje Vysočina, která je
zapsána na seznamu světového kulturního dědictví UNESCO.
I v Telči si mladí studenti poslechnou zajímavé přednášky
a zúčastní se odpoledních workshopů.

Odpoledne jsme připravili nejrůznější praktické workshopy a exkurze – každý den si můžeš program sám vybrat. Znalosti, které
získáš na přednáškách, si můžeš prakticky vyzkoušet na odpoledních workshopech či během exkurzí. Budeme se snažit, aby se co
nejvíce přednášek konalo za pěkného počasí venku – a užiješ si
také sportování, hry a spoustu legrace!
Večer je připraven také pestrý program, kromě obvyklého táboráku
nebo diskotéky jsou večery plné her a sportu.

Kampus Raabs
Víš, kde leží Raabs an der Thaya?
Malebné město Raabs an der Thaya leží téměř u hranic s Českou
republikou. Nad soutokem řeky Thaya (Dyje) a Moravské Dyje se
tyčí mohutný zachovalý středověký hrad Raabs (dříve Ratgoz; česky
Rakús), z jehož názvu byl odvozen český název pro Rakousko.
Kampus Raabs, kde probíhají všechny přednášky, najdete v bývalém farním dvorci „Lindenhof“ v Oberndorf bei Raabs.
Lindenhof je díky dostatečnému prostoru a technickému vybavení perfektním místem pro konání Mladé univerzity Waldviertel. Ke
kampusu Raabs patří také příjemný hotel pro mládež a rodiny JUFA
Raabs, kde je zajištěno ubytování, stravování a kde se koná většina
workshopů.
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Fotoworkshop v
Telči 2013

Účastnický poplatek 2 950 Kč zahrnuje účast na všech přednáškách, exkurzích, sportovních soutěžích, včetně účasti na závěrečné slavnosti, studijních materiálů a ubytování s plnou penzí. Zápis
a ubytování účastníků v JUFA proběhne v neděli 3. srpna 2014 od
17 do 19 hodin.

Ubytování s plnou penzí
Dohled nad účastníky zajišťují v průběhu celého dne proškolení vedoucí i tlumočníci, kteří mluví česky i německy a zajišťují komunikaci mezi českými a rakouskými dětmi. Všichni mladí studenti jsou
společně s vedoucími ubytováni v hotelu JUFA Raabs, který je v docházkové vzdálenosti od Lindenhofu.
www.jufa.eu/jufa-waldviertel

Účastnický poplatek

Samozřejmě se opět plánuje slavnostní zakončení celého týdne konání Mladé univerzity. Na závěrečnou slavnost v pátek 8. 8. 2014
srdečně zveme i tvé rodiče, sourozence, prarodiče a přátele!

www.jungeuni-waldviertel.at
Přeshraniční univerzita pro mládež
v Dolním Rakousku a v Kraji Vysočina

