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Die bereits siebente „Ausga-
be“ der „Jungen Uni Waldvier-
tel“ findet  von 2. bis 7. August 
2015 am „Campus  Raabs“ 
statt. Es freut mich als Bür-
germeister der Stadtgemein-
de Raabs/Thaya sehr, dass 
sich diese hochwertige und 
großartige Veranstaltung in 
den letzten Jahren so etab-
lieren konnte. Durch diese 
toll organisierte Woche lebt 

der Grundgedanke der ersten grenzübergreifenden 
Landesausstellung 2009, die ja in Horn, Raabs 
und Telč stattgefunden hat, weiter. Da ging es ja 
unter anderem auch darum, die „Grenzen in den 
Köpfen“ abzubauen – und es geht kaum besser, 
als wenn Jugendliche zwischen 11 und 14 Jahren 
aus Österreich und Tschechien gemeinsam studie-
ren und auch miteinander Spaß haben. Sichtbares 
Zeichen dafür ist auch die Tatsache, dass nicht nur 
Programm in Österreich geboten wird, sondern dass 
auch ein „Universitätstag“  in der Region Vysočina, 
diesmal  in der Kreishauptstadt Jihlava (Iglau), statt-
finden wird.

2015 steht das Thema „Abenteuer Mensch“  im  
Mittelpunkt der Vorlesungen und Workshops. Neben 
dem „Schnuppern von Universitätsluft“,  ermöglicht 
durch die hochkarätigen Vortragenden,  kommen 
aber auch die Unterhaltung und der Sport nicht zu 
kurz. 

Ein aufrichtiges Dankeschön gilt – neben den Verant-
wortlichen bei der „Europa Brücke Raabs“ – sämtli-
chen Förderstellen in Österreich und Tschechien so-
wie allen Vortragenden,  den WorkshopleiterInnen,  
dem Betreuerteam, den Unterstützern sowie allen 
übrigen Beteiligten, die zum Erfolg und Funktionie-
ren dieser Woche beitragen. 

Abschließend wünsche ich allen teilnehmenden jun-
gen Mädchen und Burschen der diesjährigen „Jun-
gen Uni  Waldviertel“ eine wunderschöne und unver-
gessliche Woche bei uns in Raabs an der Thaya  und 
wünsche mir, dass alle einen positiven Eindruck von 
unserer Gegend nach Hause mitnehmen und uns 
auch  in Zukunft wieder besuchen.

Bgm. Mag. Rudolf Mayer
Obmann des Vereines „Europa Brücke Raabs“

Liebe Interessentin, 
lieber Interessent 
der Jungen Uni 
Waldviertel!

Vor einigen Jahren 
ist die Junge Uni 
Waldviertel in Ko-
operation mit der 
IMC FH Krems und 
nach dem Vorbild der Jungen Uni der FH Krems 
entwickelt worden. Wir sind sehr stolz als erste Ju-
genduniversität Niederösterreichs unsere Erfahrun-
gen – immerhin fand die Junge Uni der FH Krems ja 
bereits acht Mal statt – an das Team der Jungen Uni 
Waldviertel weiterzugeben.
Jugendliche sind unsere Zukunft und es ist für uns 
als Fachhochschule sehr wichtig, Bildungsthemen 
für junge Menschen greifbar zu machen und so mit 
ihnen gemeinsam die Zukunft zu gestalten.
Mit der Jungen Uni der FH Krems geben wir Jung- 
studierenden eine Woche lang die Möglichkeit, 
in die spannende Welt der Wissenschaft und For-
schung einzutauchen, Vorlesungen und Workshops 
zu besuchen und einmal richtige „Hochschulluft zu 
schnuppern“. Wir freuen uns, dass dieses Ange-
bot auch im Norden Niederösterreichs geschaffen 
werden konnte und Kinder und Jugendliche in der 
freien Natur des Waldviertels für Wissenschaft und 
Forschung begeistert werden.
Wir wünschen allen Jungstudierenden eine span-
nende und lehrreiche Woche und einen erfolgrei-
chen und feierlichen Abschluss bei der Sponsions-
feier der Jungen Uni Waldviertel!

Mag. Ulrike Prommer
Geschäftsführerin der IMC FH Krems

Prof.(FH) Dr. Karl Ennsfellner
Geschäftsführer der IMC FH Krems

Prof.(FH) Mag. Eva Werner, hon.prof.
Rektorin (FH) der IMC FH Krems

Wichtige und vorbildliche 
Zukunftswerkstätte

Die Junge Uni Waldviertel, die 
seit sieben Jahren unsere Bil-
dungslandschaft bereichert, 
ist mit ihren vielfältigen An-
geboten aus dem Bundes-
land Niederösterreich nicht 
mehr wegzudenken. Auch 
heuer wird die Kinder- und 
Jugenduniversität Nieder-

österreichs und der Region Vysočina unter 
dem Motto„Abenteuer Mensch” wieder eindrucksvoll 
zeigen, dass Bildung, Wissenschaft und Forschung 
spielend Grenzen überschreiten und Menschen ein-
ander näher bringen kann. 

Gerade in unserer schnelllebigen Zeit sind wir beson-
ders gefordert, unseren Kindern und Jugendlichen 
die notwendigen Voraussetzungen für eine erfolg-
reiche Zukunft mitzugeben. Das bedeutet, Wissen 
und Gewissen gleichermaßen zu formen und Schü-
lerinnen und Schüler sowohl in ihren Neigungen zu 
fördern als auch in ihren Eignungen zu fordern. Die 
Kinder und Jugendlichen in den MIttelpunkt unserer 
Bemühungen stellen, im Heute handeln und dabei 
an das Morgen denken – das ist nicht nur oberste 
Maxime des Landes, sondern das trifft auch exakt 
auf die Junge Uni Waldviertel zu, die heuer von 2. bis  
7. August in Raabs an der Thaya über die Bühne geht. 
Genauso wichtig ist mir aber, dass alle mit Freude 
und Begeisterung bei der Sache sind und dass bei al-
lem notwendigen Ehrgeiz nicht nur Wissen erweitert, 
sondern auch Freundschaften geschlossen werden. 

Die grenzüberschreitende Kinder- und Jugenduniver-
sität Niederösterreichs und der Region Vysočina kann 
eine gute Zukunftsgrundlage bieten und Schule ma-
chen, weit über diese Region hinaus. Dafür möchte 
ich herzlich gratulieren, besonders jenen, die dazu 
beitragen, diese wichtige Zukunftswerkstätte unserer 
Heimat mit Leben zu erfüllen. Mein besonderer Dank 
gilt den Professorinnen und Professoren, Pädagogin-
nen und Pädagogen sowie den Eltern, ohne die eine 
so erfolgreiche Inititative im Bildungsbeeich nicht 
möglich wäre. Den Schülerinnen und Schülern der 
Jungen Uni Waldviertel wünsche ich von ganzem Her-
zen spannende und erfolgreiche Vorlesungen bzw. 
Workshops sowie unvergessliche Eindrücke. 

Důležité a příkladné dílny budoucnosti

Mladá univerzita Waldviertel, která již sedm let obo-
hacuje naši oblast vzdělávání, a její rozmanitá na-
bídka již neodmyslitelně patří ke spolkové zemi Dolní 
Rakousko. Také letos pod motem Dobrodrodružství 
člověk opětovně představí dětská a mládežnická 
univerzita Dolního Rakouska a Kraje Vysočina půso-
bivým způsobem skutečnost, že vzdělávání, věda  
a výzkum hravě překračují hranice a jejich prostřed-
nictvím se lidé vzájemně sbližují.
Právě v dnešní době, kdy vše tak rychle běží, je 
na nás zvláště kladen požadavek, abychom dě-
tem a mládeži připravili nezbytné předpoklady  
pro úspěšnou budoucnost.
To znamená, že musíme stejným způsobem formo-
vat jak jejich znalosti, tak i svědomitost, a podpořit 
školáky v jejich zálibách i v jejich schopnostech  
a talentu. Děti a mládež stojí v centru našich snah, 
abychom jednali již dnes, a přitom mysleli na zítřek 
– toto poslání by mělo být nejen nejvýznamnější 
zásadou naší země, ale také se velice trefně týká 
Mladé univerzity Waldviertel, která letos proběhne  
od 2. do 7. srpna v Raabs an der Thaya. Stejně důležité  
pro mne je to, aby se všichni účastnili s radostí  
a nadšením a aby s veškerou potřebnou ctižádosti-
vostí nerozvíjeli pouze znalosti a vědomosti, ale našli 
si také čas na uzavírání přátelství.
Přeshraniční univerzita pro děti a mládež Dolního 
Rakouska a Kraje Vysočina může nabídnout dobrý 
základ pro budoucnost a najít následovníky i mimo 
tento region. K tomu chci srdečně gratulovat zvláště 
těm, kdo přispívají k tomu, aby vdechli život těm-
to důležitým dílnám budoucnosti v naší vlasti. Mé 
zvláštní poděkování patří profesorům, pedagogům 
a rodičům, bez nichž by takto úspěšná iniciativa  
v oblasti vzdělávání nebyla možná. A žákům Mladé 
univerzity Waldviertel přeji z celého srdce napínavé 
a úspěšné přednášky a workshopy a také mnoho ne-
zapomenutelných zážitků.

Dr. Erwin Pröll
Landeshauptmann Niederösterreich / Zemský hejtman Dolního Rakouska



Milí účastníci Mladé 
univerzity, 

Kraj Vysočina a spolko-
vá země Dolní Rakousko 
jsou partnerskými regiony  
od roku 2002. Oba kraje 
prohlubují vzájemné vztahy 
prostřednictvím intenzivní 
spolupráce mezi úřady, 
institucemi, ale i školami  
a neziskovými organizacemi.  

Za hlavní priority své činnosti si vybraly 
především oblasti hospodářského a regionálního 
rozvoje, zemědělství, životního prostředí a dopra-
vy. Stranou jejich zájmu ale nezůstávají ani další 
důležitá témata jako vzdělávání, zdravotnictví  
a sociální péče nebo cestovní ruch. Velká pozornost 
je věnována kultuře, společné historii a prolínání 
volnočasových aktivit mladých lidí na obou stranách 
hranice. K budování dobrých česko-rakouských 
vztahů přispívá bezesporu také už tradiční Mladá 
univerzita Waldviertel, kterou prošly za dobu jejího 
konání od roku 2009 již stovky českých i rakouských 
dětí. Účastníci Mladé univerzity jsou důkazem, že 
pro ně význam slova „hranice“ znamená něco zcela 
jiného než pro pamětníky „železné opony“. Na jednu 
stranu je to dobře, ale neměli bychom zapomínat, 
že ještě před 26 lety oddělovala naše dva státy ne-
prostupná hranice, systém plotů a ostnatého drátu, 
pečlivě střežený ozbrojenými pohraničníky, kteří se 
takzvané narušitele hranic nerozpakovali zastřelit. 
Přeji vám, abyste využili vše, co Mladá univerzita 
Waldviertel nabízí, a měli chuť objevovat nejenom 
společné dějiny zemí v srdci Evropy, ale také hle-
dat rozdíly i podobnosti obou národů. Máte skvělou 
příležitost navázat nová osobní přátelství a možná 
si také uvědomíte, že je velkou výhodou znát jazyk 
svého souseda a umět se s ním osobně domluvit. 
Pouze na nás samých totiž záleží, jaké vztahy si vy-
budujeme mezi zeměmi a sebou navzájem. 
Letošní sedmý ročník společné Mladé univerzity 
Waldviertel vás pozve do světa dobrodružství, jehož 
hlavním hrdinou je člověk. Buďte pozornými diváky  
a hledejte nové přátele. Krásné prázdniny! 

Liebe Teilnehmerinnen,
liebe Teilnehmer an der Jungen Uni, 

die Region Vysočina und das Bundesland Niederöster-
reich sind seit dem Jahr 2002 Partnerregionen. Beide 
Regionen vertiefen ihre gegenseitigen Beziehungen 
mittels einer intensiven Zusammenarbeit zwischen Be-
hörden, Institutionen, aber auch zwischen Schulen und 
gemeinnützigen Organisationen. Als wichtigste Prioritä-
ten ihrer Tätigkeit haben sie vor allem die Bereiche wirt-
schaftliche und regionale Entwicklung, Landwirtschaft, 
Umwelt und Verkehr gewählt. Ebenso wichtig sind je-
doch auch Themen wie Bildung, Gesundheitswesen 
und soziale Betreuung oder der Tourismus. Große Auf-
merksamkeit wird auch der Kultur, der gemeinsamen 
Geschichte und der Verflechtung der Freizeitaktivitäten 
junger Menschen auf beiden Seiten der Grenze gewid-
met. Zum Aufbau guter tschechisch-österreichischer 
Beziehungen trägt zweifelsohne auch die bereits tradi-
tionelle Junge Uni Waldviertel bei, die während der Zeit 
ihres Stattfindens seit 2009 bereits Hunderte tschechi-
sche wie österreichische Kinder absolviert haben. Die 
TeilnehmerInnen der Jungen Uni sind ein Beweis, dass 
für sie das Wort „Grenze“ eine völlig andere Bedeutung 
hat als für die ZeitzeugInnen des „Eisernen Vorhangs“. 
Auf der einen Seite ist das gut, aber wir sollten nicht 
vergessen, dass noch vor 26 Jahren unsere beiden 
Staaten durch eine undurchlässige Grenze, ein System 
von Zäunen und Stacheldraht getrennt waren, sorgfältig 
bewacht durch bewaffnete Grenzsoldaten, die nicht zö-
gerten, sogenannte Grenzverletzer zu erschießen. 
Ich wünsche euch, dass ihr alles, was die Junge Uni 
Waldviertel bietet, nutzt und ihr Lust habt, nicht nur die 
gemeinsame Geschichte der Länder im Herzen Europas 
zu entdecken, sondern auch die Unterschiede wie auch 
die Ähnlichkeiten beider Völker zu suchen. Ihr habt eine 
tolle Gelegenheit, neue persönliche Freundschaften zu 
knüpfen, und vielleicht macht ihr euch auch bewusst, 
dass es ein großer Vorteil ist, die Sprache seines Nach-
barn zu kennen und sich mit ihm persönlich zu verstän-
digen. Allein von uns selbst hängt es nämlich ab, welche 
Beziehungen wir zwischen den Ländern und unterein-
ander aufbauen. 
Die diesjährige siebte Ausgabe der gemeinsamen Jun-
gen Uni Waldviertel lädt euch in eine Abenteuerwelt ein, 
deren Hauptheld der Mensch ist. Seid aufmerksame Zu-
schauer und sucht neue Freunde. Schöne Ferien! 

partneři a sponzoři
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partner und förderer

Liebe Jungstudentinnen, 
Liebe Jungstudenten!

Johann Wolfgang von Goethe 
sagte: Wer nicht neugierig 
ist, erfährt nichts. Ganz nach 
diesem Motto verbindet die 
Junge Uni Waldviertel be-
reits zum siebenten Mal 
Neugierde und Wissen mit 
sinnvoller Feriengestaltung, 
die Spaß macht. Zum The-

ma „Abenteuer Mensch“ können SchülerInnen in 
den Ferien Vorlesungen und Workshops besuchen, 
experimentieren und allerhand Wissenswertes er-
fahren – und das mitten in der wunderbaren Land-
schaft des Waldviertels.

Die Junge Uni Waldviertel ist auch insofern verbin-
dend, als SchülerInnen aus Niederösterreich und 
Tschechien daran teilnehmen können. Ganz im 
Sinne der Internationalität bieten die Veranstaltun-
gen zweisprachig Informationen auf dem neuesten 
Stand und hohem Niveau. Gemeinsam Neues zu 
erfahren, zu hinterfragen, auszuprobieren und Er-
kenntnisse zu erlangen und davon für das späte-
re Leben etwas mitzunehmen, das sollte das Ziel 
jeder Bildungseinrichtung sein und die Junge Uni 
Waldviertel lebt das auf beispielhafte Weise vor. 
Verbunden mit Aufenthalten in der freien Natur erle-
ben Jugendliche Wissenschaft hautnah und werden 
animiert, bei Experimenten mitzumachen und ihren 
ganz persönlichen Teil beizutragen. 

Ich wünsche allen TeilnehmerInnen und auch den 
Vortragenden und Veranstaltern viel Freude mit der 
Jungen Uni Waldviertel und damit, das „Abenteuer 
Mensch“ auf verschiedene Weisen zu betrachten 
und zu beleuchten. 

Mag. Barbara Schwarz
Landesrätin für Soziales, Bildung und Familie

Milí studenti, 

těší mě, že jste si mezi pe-
strou prázdninovou nabíd-
kou vybrali tu, kterou pro 
vás připravili organizátoři 
Mladé univerzity Waldvier-
tel. Společný projekt Kraje 
Vysočina a partnerského 
regionu Dolní Rakous-
ko se letos uskuteční 
už posedmé. V atraktivním prostředí Waldviertelu  
a Vysočiny se podařilo připravit tradičně kvalitní  
a lákavý program kombinující prvky akční a tvůrčí 
spolu se soutěžemi a poznáním, dobrodružstvím  
a poučením. Mladá univerzita, to je pět dní s novými 
přáteli, pět dní plných cestování, sportu i poznávání 
specifik života sousedů. Společné téma letošního 
ročníku je Člověk jako dobrodružství. Připravený pro-
gram jistě nabídne všem účastníkům seznámení se 
se všemi možnými aspekty lidského bytí a podnítí  
u nich touhu po jejich hlubším poznání. A pokud při-
tom všem společném snažení dojde i na prolomení 
jazykové bariéry, splní i letošní Mladá univerzita svůj 
cíl. 
Letos poprvé nabídne zázemí pro konání přednášek 
sídlo Kraje Vysočina v Jihlavě a v tradičně osvědčené 
nabídce budou figurovat i novinky – pro účastníky 
kempu je přepravena návštěva nově otevřeného 
Centra dokumentárního filmu nebo Horáckého di-
vadla Jihlava. 
Byla bych velice ráda, pokud by se Mladá univerzi-
ta Waldviertel zařadila mezi nejlepší zážitky vašeho 
letošního léta. 

Ing. Jana Fialová
radní Kraje Vysočina pro oblast školství, mládeže  
a sportu 

MUDr. Jiří Běhounek
hejtman Kraje Vysočina / Landeshauptmann der Region Vysočina
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Die erste grenzüberschreitende 
Jugenduniversität Niederösterreichs 

Bereits zum 7. Mal findet heuer die „Junge Uni Wald-
viertel“ am Campus Raabs statt – eine ganze Woche 
lang heißt es wieder Uni-Luft schnuppern, in Vorle-
sungen Wissen aufsaugen, durch Zuhören lernen 
und in den Workshops selbst forschen und erleben!
Heuer werden wir alle gemeinsam das „Abenteuer 
Mensch“ erforschen! Vorlesungen und Workshops 
aus den Bereichen der Medizin, Psychologie, Philo-
sophie, Geschichte und vieles mehr stehen am ab-
wechslungsreichen Programm!

Wieder mit dabei ist am Sonntagabend auch der 
„Marktplatz der Wissenschaf[f]t“ – an verschiede-
nen „Marktständen“ kannst du mit Wissenschaft- 
lerInnen Experimente durchführen und ihnen so 
richtig Löcher in den Bauch fragen! Vielleicht findest 
du gerade hier heraus, wie dein weiterer Ausbil-
dungs- oder Studienweg aussehen könnte?

Die Besonderheit der grenzüberschreitenden Ju-
genduniversität ist der interkulturelle Austausch der 
österreichischen und tschechischen Jungstudieren-
den. Sport und Spiel fördern zusätzlich die „grenzen-
lose“ Kommunikation, die „Grenzen in den Köpfen“ 
sollen abgebaut werden! Wir wollen einen Einblick 
in die Welt der Wissenschaft und Forschung ermög-
lichen und euer Feuer dafür wecken! 

An dieser Stelle vielen lieben Dank an alle Vortra-
genden und Mitwirkenden, die uns zum Teil ehren-
amtlich unterstützen und so die Junge Uni Wald-
viertel Wirklichkeit werden lassen. Ein weiteres 
Dankeschön geht an das Team der Jungen Uni der 
FH Krems für die Unterstützung und an unsere Part-
ner in Jihlava.
Vielen Dank! Mnohokráte děkujeme!

Hana Happl
Lisbeth Albrecht
Organisationsteam Waldviertel

Sedmá přeshraniční Mladá 
univerzita Waldviertel

Těší nás, že již sedmým rokem můžeme společně se 
svými rakouskými partnery spolupracovat na zajíma-
vém projektu s názvem Mladá univerzita Waldvier-
tel.  Každoroční kladné ohlasy účastníků a pozitivní 
reakce jsou pro nás dobrou motivací, proč připravo-
vat další ročníky. Letos Mladá univerzita Waldviertel 
nebyla financována Evropskou unií, ale z rozpočtu 
Kraje Vysočina. Společně se svými partnery se dlou-
hodobě snažíme o skutečný přeshraniční dopad  
a udržitelnost této akce.

A jaká je naše role při pořádání Mladé univerzity?
Zajišťujeme české vedoucí, kteří se starají o vás, 
účastníky pobytu, a zařizujeme dopravu během ná-
vštěvy Kraje Vysočina, kam kompletní tým Mladé 
univerzity Waldviertel každý rok vyráží na celodenní 
výlet.
Někteří z vás si vzpomínají na loňský den v Telči, na-
zývané renesanční perla mezi městy.
Letos pro změnu poznáme krajské město Jihlava.
Snažíme se o to, aby rakouští účastníci poznávali za-
jímavá místa v našem Kraji Vysočina, a naším cílem 
také je, aby interakce mezi účastníky z české a ra-
kouské strany byla přínosná a přeshraniční dopad 
byl co největší.
Neustále se snažíme o propagaci a zachování dob-
rého jména Mladé univerzity Waldviertel.

Děkujeme všem, kteří nám při realizaci Mladé uni-
verzity Waldviertel pomáhají.

Eva Vaňková, Jiří Wiche
Organizační tým Vysočina

Als Initiatoren und Organisatoren der ersten Ju-
genduniversität Niederösterreichs – der „Jungen Uni 
der FH Krems“ – wissen wir welche Herausforderun-
gen hinter diesem spannenden jugendfördernden 
Projekt stecken. Wir freuen uns, dass wir die Junge 
Uni Waldviertel in ihrer Planung und Entwicklung mit 
unserem Know-how und unseren Erfahrungen un-
terstützen können.

Die Junge Uni der FH Krems fand bereits acht Mal 
statt und bietet jedes Jahr neue, spannende Inhal-
te an. 10-13jährige Jugendliche erhalten dadurch 
die Möglichkeit, erstmals richtige Hochschulluft zu 
schnuppern – und das mit viel Spaß und Action.

Neben spannenden Vorlesungen, angelehnt an die 
Kernbereiche der IMC Fachhochschule Krems, kön-
nen die Jungstudierenden in interaktiven Workshops 
ihren ganz persönlichen Interessen nachgehen und 
viel Neues ausprobieren. Den feierlichen Abschluss 
nach Absolvierung der Jungen Uni Woche bildet die 
Junge Uni Sponsionsfeier, wo alle Jungstudierenden 
feierlich geloben, „immer neugierig zu bleiben“.

Auch dieses Jahr öffnen wir von 6.-10. Juli 2015 un-
sere Türen für unsere Jungstudierenden. 
2015 steht die Junge Uni der FH Krems unter dem 
Motto „Innovation und Erfindergeist“ und richtet 
sich daher besonders an junge Nachwuchsforsche-
rinnen und -forscher. 

Wir sind überzeugt, dass Kinder- und Jugenduni-
versitäten eine große Chance bieten, die Neugierde 
für Forschung und Wissenschaft zu wecken und wir 
freuen uns sehr, dass es diese Möglichkeit auch für 
Jugendliche im Waldviertel gibt. Wir möchten daher 
den Organisatorinnen großes Lob aussprechen und 
wünschen allen Jungstudierenden an der Jungen 
Uni Waldviertel eine spannende und erlebnisreiche 
Woche!

Euer Organisationsteam der Jungen Uni der FH 
Krems

Nähere Infos zur Jungen Uni
der IMC FH Krems:
www.jungeuni.at

Lernen + Lachen = Junge Uni machen!

organisationsteam der jungen uni der fh krems
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HERZLICH WILLKOMMEN!
Die Junge Uni Waldviertel wird heuer zum siebten 
Mal in Raabs an der Thaya im nördlichen Waldviertel 
durchgeführt und wird vom Verein „Europa Brücke 
Raabs“ und der Region  Vysočina in Kooperation mit 
der IMC Fachhochschule Krems, der Jungen Uni der 
FH Krems und dem Ludwig Boltzmann-Institut für 
Kriegsfolgen-Forschung koordiniert und umgesetzt.
Wir heißen dich sehr herzlich willkommen am  
Campus Raabs – denn hier bist du genau richtig, 
wenn du an Wissenschaft und Forschung interes-
siert bist, Uniluft schnuppern und gemeinsam mit 
Gleichgesinnten Spaß, Sport und Action in Raabs 
erleben willst!

WIE LÄUFT DIE JUNGE UNI-WOCHE AB?
Termin: 2.–7. August 2015
Am Vormittag lehren namhafte Professorinnen 
und Professoren aus Nah und Fern zum Thema  
„Abenteuer Mensch“. Für die Vorlesungen musst 
du dich nicht extra anmelden – die Zeiten sind fix 
vorgegeben.
Jeweils am Nachmittag kannst du dein Wissen in 
Workshops und Exkursionen vertiefen. Für das 
Nachmittagsprogramm kannst du dich schon vor 
Beginn der Uni-Woche anmelden. Auf den Seiten 48 
bis 50 dieses Buches findest du das „Curriculum“ 
(das Wort kommt aus dem Lateinischen und be-
deutet eigentlich „Wettlauf“ oder „Kreisbahn“ – wir 
kennen es besser als „Vorlesungsverzeichnis“), das 
dir einen genauen Überblick über die Vorlesungen, 
Exkursionen und Workshops der Jungen Uni Wald-
viertel gibt. Möchtest du später ein Studium an einer 
Universität absolvieren, musst du dich an das vor-
gegebene Curriculum halten und alle Vorlesungen, 
Seminare und Workshops besuchen und die Prü-
fungen zeitgerecht abschließen. Bei der Jungen Uni 
Waldviertel gibt es zwar keine Prüfungen, allerdings 
auch einen genauen Zeitplan für die Vorlesungen 
und Workshops. 
Das Motto der Jungen Uni Waldviertel ist „Unter frei-
em Himmel Universitätsluft schnuppern“: Sooft es 

geht, werden wir die Workshops ins Freie verlegen, 
damit du Lernen und Erleben in der freien Natur ver-
binden kannst. Frische Luft ist gut für unsere Gehirn-
zellen – sie werden mit viel Sauerstoff versorgt und 
es fällt ganz leicht, die Informationen aufzunehmen!
Im Jugend- und Familiengästehaus JUFA in Raabs 
beziehen wir Quartier, hier gibt es nette Zimmer, 
gute Verpflegung und einen schönen Garten, in dem 
wir spielen und sporteln (Fußball, Tischtennis,...) 
können.

WAS IST EIGENTLICH EIN „CAMPUS“?
Der Lindenhof ist der Campus Raabs. Das Wort 
Campus kommt aus dem Lateinischen und bedeu-
tete ursprünglich „Feld“. In den USA und in Großbri-
tannien heißen Orte, wo Universitäten sind, immer 
Campus. Diese Bezeichnung findet auch in Öster-
reich verstärkt Anwendung, z.B. Campus Krems.

ZEITEINTEILUNG:
Sonntag: 17.00–19.00 Uhr Check-in und Inskription 
der Jungstudierenden im JUFA Jugend- und Famili-
engästehaus Raabs. Anschließend Möglichkeit zur 
Teilnahme am „Marktplatz der Wissenschaf[f]t“ (bis 
ca. 20.00 Uhr) – nähere Infos siehe Seite 11!
Montag: 7.30–8.00 Uhr Inskription der externen 
Jungstudierenden im Jugend- und Familiengäste-
haus, danach erfolgt die offizielle Begrüßung und 
dann geht's auch schon los mit den Vorlesungen!
Montag, Dienstag, Donnerstag und Freitag: 
Vorlesungsbeginn 9.00 Uhr.
Am Mittwoch sind wir den ganzen Tag in der his-
torischen Stadt Jihlava (Tschechien). Wir fahren ge-
meinsam um 7.15 Uhr mit Bussen nach Tschechien 
und kommen abends wieder zurück nach Raabs.
Freitag: 17.00 Uhr Sponsionsfeier.

alle infos zur jungen uni waldviertel 2015
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Unter freiem Himmel Universitätsluft schnuppern!

Ein Team an jungen BetreuerInnen ist rund um die 
Uhr für dich da.

Das Frühstück, das Mittagessen und das Abendes-
sen nimmst du gemeinsam mit den anderen Jung- 
studierenden und dem Organisationsteam eben-
falls im JUFA ein. Nähere Informationen zu deinem  
Junge Uni-Quartier findest du unter: 
www.jufa.eu/jufa-waldviertel.

DIE SPONSION
„Sponsion“ kommt vom lateinischen Wort „sponsio“ 
und bedeutet „Gelöbnis“. „Spondeo“ heißt „Ich gelo-
be“. In Österreich wird im Rahmen der Sponsion der 
durch ein erfolgreich abgeschlossenes Studium er-
worbene akademische Grad durch den Rektor oder 
die Rektorin der Universität verliehen. Die Uni-Absol-
ventInnen geloben, sich stets so zu verhalten, wie es 
die akademische Ausbildung gebietet.
Gleichzeitig wird die Sponsionsurkunde überreicht.
Und so bildet auch bei der heurigen Jungen Uni 
Waldviertel die Sponsionsfeier den krönenden Ab-
schluss. Deine Eltern, deine Verwandten und dein 
Freundeskreis sind herzlich dazu eingeladen. Nach-
dem du alle Vorlesungen, Workshops und Exkursi-
onen besucht hast, bist du Junge-Uni-Absolventin 
oder -Absolvent und sprichst das Gelöbnis, das gan-
ze Leben lang neugierig zu bleiben und immer Inter-
esse an Wissenschaft und Forschung zu zeigen. Du 
bekommst auch eine Junge Uni-Urkunde. Zur Spon-
sion werden auch alle Vortragenden der Jungen Uni 
Waldviertel sowie Persönlichkeiten aus Politik, Wirt-
schaft und Wissenschaft eingeladen.
Ein tolles Rahmenprogramm sorgt für einen festli-
chen und vergnüglichen Ausklang der Universitäts-
woche unter freiem Himmel.

Die Junge Uni Waldviertel geht mit einem feierli-
chen Ausklang um ca. 18.00 Uhr zu Ende.

MARKTPLATZ DER WISSENSCHAFT
Wusstest du, ...
... dass Österreich ein Land der Spione war? 
... dass die Lichtverschmutzung dazu führt, dass 
... dass eine Vielzahl von Sternen nicht mehr 
 sichtbar ist? 
... dass Geschichtswissenschaftler Werkzeuge 
 benötigen?
Neugierig geworden?
Besuche den Marktplatz der Wissenscha[f]ft, wo du 
noch viel mehr über die spannende Welt der Wis-
senschaft erfährst. WissenschafterInnen aus den 
verschiedensten niederösterreichischen Einrichtun-
gen helfen dir dabei, in das Abenteuer Wissenschaft 
einzutauchen.
 → Sonntag, 2. August., 17–20 Uhr

Notizen / poznámky:    
     
     
     
     
     
     
     
     



AKADEMICKÁ SLAVNOST („SPONSION“)
Slovo „sponsion“ pochází z latinského slova „spon-
sio“ a znamená „slib“. „Spondeo“ znamená „slibu-
ji“. V Rakousku uděluje v rámci této slavnosti uni-
verzitní rektor či rektorka akademický titul získaný 
úspěšným dokončením studia. Absolventi univerzity 
slibují, že se budou vždy chovat tak, jak jim to ukládá 
akademické vzdělání. Současně jim je předán dip-
lom. A tak i na letošní Mladé univerzitě Waldviertel 
bude akademická slavnost absolutním zlatým hře-
bem. Tvoji rodiče, příbuzní a přátelé jsou srdečně 
zváni. Poté, co jsi absolvoval/a všechny přednášky, 
workshopy a exkurze, složíš slib, že celý život zůsta-
neš zvídavý/á a budeš se neustále zajímat o vědu  
a výzkum. Obdržíš také diplom Mladé univerzity. 
Na závěrečnou akademickou slavnost budou po- 
zváni také všichni přednášející na Mladé univerzitě 
Waldviertel a osobnosti z oblasti politiky, hospo-
dářství a vědy. Na slavnostní zakončení univerzit-
ního týdne bude zajištěn pestrý a zábavný program 
pod širým nebem. 

Slavnostní ukončení akce bude trvat zhruba  
do 18.00 hod.

TRŽNICE VĚDY
Věděl/a jsi, 
... že Rakousko bylo zemí špiónů? 
... že světelné znečištění atmosféry vede k tomu,
 že velké množství hvězd už není viditelných?
... že historikové používají nářadí? 
Zvědavý/á?
Navštiv tržnici vědy, kde se dozvíš ještě daleko 
více o napínavém světě vědy. Vědci z nejrůznějších 
dolnorakouských zařízení ti pomohou ponořit se  
do dobrodružství jménem věda. 
 → neděle, 2. srpna., 17–20 hod.

všechny informace o mladé univerzitĕ waldviertel 2015 

Notizen:  / poznámky  
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
         
            
            

SRDEČNĚ VÁS VÍTÁME!
Mladá univerzita Waldviertel se letos koná po sed-
mé v Raabsu an der Thaya v severní části regionu 
Waldviertel a je koordinována a pořádána spolkem 
„Europa Brücke Raabs“ a Krajem Vysočina ve spo-
lupráci s IMC Vysokou odbornou školou Krems, 
Mladou univerzitou FH Krems a Institutem Ludwiga 
Boltzmanna pro výzkum následků válek.
Srdečně tě vítáme v kampusu Raabs – neboť zde jsi 
na správném místě, pokud tě zajímá věda a výzkum, 
chceš poznat atmosféru univerzity a spolu s kamará-
dy se v Raabsu pobavit a zasportovat si!

JAK PROBÍHÁ TÝDEN NA MLADÉ UNIVERZITĚ?
Termín: od 2. do 7. srpna 2015
Dopoledne přednáší na téma Dobrodružství člověk 
renomovaní profesoři, kteří přijedou z různých lo-
kalit. Na přednášky se nemusíš zvlášť přihlašovat  
– časy jsou pevně dané.
Svoje vědomosti si pak můžeš vždy odpoledne pro-
hloubit během workshopů a exkurzí. Na odpolední 
program se můžeš přihlásit před začátkem univerzit-
ního týdne. Na stránkách této brožury (str. 48–50) 
nalezneš Curriculum (toto slovo pochází z latinského 
jazyka a znamená vlastně „běh“ či „okruh“ – lépe ho 
známe jako „seznam přednášek“), které ti poskytne 
kompletní přehled všech přednášek, exkurzí a work-
shopů v rámci Mladé univerzity Waldviertel. Pokud 
bys chtěl/a později absolvovat studium na nějaké 
univerzitě, musíš dodržet dané Curriculum a navště-
vovat všechny přednášky, semináře a workshopy  
a včas absolvovat všechny zkoušky. Na Mladé 
univerzitě Waldviertel sice nejsou zkoušky, avšak 
máme přesný rozpis přednášek a workshopů. Jsou 
shrnuty společně s časovými údaji v Curriculu Mladé 
univerzity Waldviertel 2015 na konci brožury.
Motto Mladé univerzity Waldviertel je „Zažít univer-
zitní atmosféru pod širým nebem“: Jak často to jen
půjde, budeme přednášky a workshopy pořádat 
venku, abys mohl/a spojit učení a zážitky ve volné 
přírodě. Čerstvý vzduch je důležitý pro naše mozkové 

buňky, jsou díky tomu totiž zásobovány větším 
množstvím kyslíku, a bude tak snadnější vstřebávat 
informace!
Budeme bydlet v ubytovacím zařízení pro mládež  
a rodiny JUFA Raabs, v němž jsou pěkné pokoje, 
dobré jídlo a krásná zahrada, kde si můžeme hrát  
a sportovat (fotbal, stolní tenis, apod.).

CO JE VLASTNĚ KAMPUS?
Kampus Raabs se nachází ve farním dvoře Linden-
hof. Slovo „kampus“ pochází z latiny a původně zna-
menalo „pole“ nebo „cvičiště“. Slovem „kampus“ se 
zejména v USA a ve Velké Británii označují areály 
vysokých škol. Tento název se stále častěji používá  
i v Rakousku, např. kampus Krems.

ČASOVÝ ROZVRH:
Neděle: 17.00–19.00 hod. check-in a zápis mladých 
studentů v ubytovacím zařízení JUFA Raabs. Poté 
máš možnost zúčastnit se „tržnice vědy“ (přibližně 
do 20.00 hodin) – další informace najdeš na straně 
13!
Pondělí: 7.30–8.00 hod. zápis externích mladých 
studentů v ubytovacím zařízení JUFA Raabs, poté 
následuje oficiální zahájení a pak začnou přednášky!
Pondělí, úterý, čtvrtek a pátek: začátek přednášek 
v 9.00 hod.
Ve středu strávíme celý den v krajském městě Jihla-
va (Česká republika). V 7.15 hod. nás společně
odvezou autobusy do České republiky a večer se 
opět vrátíme zpět do Raabsu.
Pátek: 17.00 hod. akademická slavnost.

Tým vedoucích je ti k dispozici 24 hodin denně.

Snídaně, obědy a večeře probíhají společně  
s ostatními mladými studenty a organizačním  
týmem taktéž v JUFA.
Bližší informace k ubytování pro Mladou univerzitu 
nalezneš na: www.jufa.eu/jufa-waldviertel.

Zažít univerzitní atmosféru pod širým nebem!
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Am Mittwoch, den 5.8., unternehmen wir einen Ganzta-
gesausflug nach Jihlava in der Tschechischen Republik. 
Obwohl wir die Grenze nur im Rahmen der EU passieren, 
nimm bitte deinen gültigen Reisepass mit. Nach dem Früh-
stück fahren wir gemeinsam mit dem Bus zum Areal des 
Kreisamtes der Region Vysočina. Dort werden wir auch un-
ser Mittag- und Abendessen haben. Die drei Vorlesungen 
am Vormittag werden in tschechischer Sprache abgehal-
ten und ins Deutsche simultan gedolmetscht. Am Nachmit-
tag kannst du je nach deinen Interessen einen von sieben 
vorbereiteten Workshops auswählen. Die Stadt Jihlava liegt 
nur 25 Kilometer von Telč entfernt, wo wir letztes Jahr un-
seren Vysočina-Tag der Jungen Uni Waldviertel verbracht 
haben. Jihlava befindet sich inmitten des Böhmisch-Mäh-
rischen Hügellandes, an der Grenze zwischen Böhmen 
und Mähren und hat derzeit mehr als 50.000 Einwohner. 
Im Mittelalter war Jihlava vor allem eine bedeutende Berg-
baustadt mit reichen Silbervorkommen in der Umgebung. 
Das Silberfieber führte Bergleute aus ganz Europa hierher. 
Auch die Tuchherstellung spielte eine bedeutende Rolle. 
Im 16. Jahrhundert erreichte sie dann derartiges Niveau, 
dass Jihlava zum größten Tuchmachereizentrum in Mit-
teleuropa wurde. Der Dreißigjährige Krieg und die Zeit der 
schwedischen Besatzung bedeuteten dann das Ende der 
prächtigen Entwicklung der Stadt. Zu einer neuen Blüte 
kommt es erst im 18. Jahrhundert dank der Entwicklung 
der Eisenbahn und der Tuchmacherei, die aus Lieferungen 
an die Armee profitierte. 
Das heutige Jihlava ist vor allem stolz auf eine Reihe Denk-
mäler aus Gotik, Renaissance und Barock, deren Anzahl 
und gute Erhaltung die Stadt zu einer der bedeutends-
ten Städte in Mitteleuropa machen. Im Jahr 1982 erhielt  
Jihlava den Status des Städtischen Denkmalschutzgebie-
tes, welches den Besuchern unvergessliche Erlebnisse 
bietet. Einen Besuch Wert sind auf jeden Fall die Stadt-
mauer, die unterirdischen Gänge, der Aussichtsturm der 
St. Jakobskirche, das Geburtshaus des weltberühmten 
Komponisten Gustav Mahler, das Theater Horácké divadlo 
oder der beliebte Zoologische Garten.
Seit dem Jahr 2000 ist Jihlava auch die Hauptstadt der 
Region Vysočina und Sitz des Kreisamtes Vysočina, des 
Partners der Jungen Uni Waldviertel. 

Ve středu 5. 8. si uděláme celodenní výlet do města Ji- 
hlava v České republice. I když hranice překročíme pouze  
v rámci EU, vezmi si s sebou platný cestovní pas. Po snídani 
odjedeme společně autobusem do areálu Krajského  úřa-
du  Kraje Vysočina, kde také budeme obědvat i večeřet. Tři 
dopolední přednášky proběhnou v českém jazyce a budou 
simultánně tlumočeny do němčiny. Odpoledne si budete 
moci vybrat podle svých zájmů jeden ze sedmi připra-
vených workshopů. Město Jihlava, leží jen 25 kilometrů 
od Telče, kde probíhal náš den v Kraji Vysočina v loňském 
ročníku Mladé univerzity Waldviertel. Nachází se uprostřed 
Českomoravské vrchoviny na hranici mezi Čechami a Mo-
ravou a má v současnosti více než 50 000 obyvatel.
Ve středověku byla Jihlava především významným horním 
městem s bohatými nalezišti stříbra v okolí. Stříbrná ho-
rečka sem přivedla horníky z celé Evropy. Významnou roli 
hrála také výroba sukna. V 16. století  pak dosáhla takové 
úrovně, že se Jihlava stala největším střediskem soukenic-
tví ve střední Evropě. Tečku za velkolepým vývojem města 
pak udělala třicetiletá válka a švédská okupace. K nové-
mu rozkvětu dochází až v 18. století díky rozvoji železnice 
a soukenictví, které těžilo z dodávek pro armádu. Dnešní  
Jihlava  se pyšní především řadou  gotických, renesančních 
i barokních památek, kterými se – co do počtu a zachova-
losti – řadí mezi nejvýznamnější města ve střední Evropě.  
V roce 1982 získala Jihlava statut městské památkové 
rezervace, která nabízí návštěvníkům nezapomenutelné 
zážitky. Za návštěvu určitě stojí městské hradby, podzemí, 
vyhlídková věž kostela sv. Jakuba, rodný dům světoz-
námého hudebního skladatele Gustav Mahlera, Horácké 
divadlo či oblíbená zoologická zahrada s novými expo-
zicemi.Od roku 2000 je Jihlava i sídelním městem Kraje  
Vysočina, partnera  Mladé univerzity Waldviertel.
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Unser Tag in Jihlava – Náš den v Jihlavě, v Kraji Vysočina 
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Durch deine Anmeldung und die Einzahlung des 
Kostenersatzes kannst du nun am gesamten Pro-
gramm der Jungen Uni Waldviertel teilnehmen.
Kommst du täglich zur Jungen Uni (wenn du also 
nicht im JUFA nächtigst), dann ist es ganz wichtig, 
dass du dich beim Ankommen am Morgen und beim 
Weggehen am Abend zuverlässig beim Organisati-
onsteam an- bzw. abmeldest, damit wir wissen, wo 
du bist. Du kannst wie alle anderen natürlich auch 
am Abendprogramm teilnehmen.
Wichtig: Wenn du aus irgendwelchen Gründen doch 
nicht an der Jungen Uni Waldviertel teilnehmen 
kannst, melde dich bitte rechtzeitig schriftlich (per 
E-mail an office@jungeuni-waldviertel.at) bei uns ab.
Gleichzeitig mit diesem Infobuch haben wir dir auch 
den Link für die Anmeldung zu den Workshops und 
Exkursionen zugeschickt. Bitte studiere bereits jetzt 
das Programm und melde dich gleich online an.
Vergiss nicht, deine Sachen für die Übernachtung 
für mehrere Tage einzupacken. 

Eine Checkliste findest du auf Seite 47 und unter 
www.jungeuni-waldviertel.at.

Wichtig ist, dass du deinen gültigen Reisepass (oder 
Personalausweis) mitnimmst. Obwohl die Tsche-
chische Republik ein Mitglied der Europäischen 
Union ist und an der Grenze keine Passkontrollen 
mehr durchgeführt werden, ist jede/r EU-Bürger/in 
verpflichtet sich auszuweisen. Falls du regelmäßig 
Medikamente nehmen musst, nimm auch diese mit 
und bitte deine Eltern, uns darüber zu informieren, 
wie oft du sie einnehmen sollst. Bitte, lass jegliche-
Wertsachen zu Hause. 
Für die täglichen Mahlzeiten sowie die Getränke 
während der Mahlzeiten und in den Vorlesungspau-
sen wird von uns gesorgt, für kleine Naschereien 
oder zusätzliche Getränke nimm dir bitte etwas Ta-
schengeld mit.

Po zaslání přihlášky a zaplacení finančního příspěv-
ku se nyní můžeš zúčastnit celého programu Mladé
univerzity Waldviertel.
Pokud na program denně dojíždíš (tedy nejsi ubyto-
ván/a v JUFA), pak je nezbytně nutné, aby ses ráno 
při příchodu a večer při odchodu přihlásil/a, resp. 
odhlásil/a, u organizačního týmu, abychom věděli, 
kde jsi. Samozřejmě se můžeš jako všichni ostatní 
zúčastnit večerních aktivit. 
Důležité: Pokud se z určitých důvodů přece 
jen nemůžeš zúčastnit Mladé univerzity  
Waldviertel, odhlaš se prosím včas přes e-mail  
office@jungeuni-waldviertel.at.
Současně s touto informační brožurkou jsme ti za- 
slali i odkaz na stránku, kde se můžeš přihlásit  
na jednotlivé workshopy a exkurze. Prostuduj si tedy 
program a hned se přihlaš on-line. Nezapomeň si  
zabalit nezbytné věci na několikadenní pobyt. 

Seznam najdeš na straně 47 
a na www.jungeuni-waldviertel.at.

Důležité je vzít si s sebou platný cestovní pas nebo 
občanský průkaz. Přestože Česká republika je čle-
nem Evropské Unie a na hranicích již neprobíhají 
kontroly cestovních dokladů, je každý občan EU 
povinen prokázat svou totožnost. Pokud musíš pra-
videlně užívat léky, vezmi si je s sebou a požádej 
rodiče, aby nás informovali o tom, jak často je máš 
užívat. Prosím nechej cennosti doma. Pokud budeš 
chtít zavolat rodičům, můžeš kdykoliv telefonovat 
mobilním telefonem vedení Mladé univerzity Wald-
viertel. 
Všechna jídla a nápoje během dne budou z naší stra-
ny dány k dispozici, vezmi si však s sebou kapesné
na malé pamlsky či dodatečné nápoje.

Jetzt geht's los! Startujeme! 
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Jungen Menschen von 11 bis 14 Jahren wird bei der 
Jungen Uni Waldviertel die Chance geboten, in den 
Ferien Universitätsluft zu schnuppern. Allen Beteilig-
ten ist es ein Anliegen unseren Kindern die Welt der 
Wissenschaft möglichst früh zu erschließen und die 
Möglichkeit zu interkulturellem Austausch zu schaf-
fen. Dazu wird Raabs von 2.–7. August zur „Univer-
sitätsstadt“, in der sich UniversitätsprofessorInnen 
und Jungstudierende aus Österreich und Tschechien 
treffen. Das Angebot der Vorlesungen umfasst ein 
breites und abwechslungsreiches Themenfeld – gro-
ßes Thema der heurigen Jungen Uni Waldviertel ist  
„Abenteuer Mensch“. Zur Sponsionsfeier am  
7. August um 17.00 Uhr sind Sie sowie Geschwister, 
Verwandte, Bekannte und Freunde der Jungstudie-
renden natürlich herzlichst eingeladen! 
Wir weisen darauf hin, dass die Europa Brücke  
Raabs keine Haftung außerhalb der Uni-Zeiten über-
nimmt, diese sind von Montag, 7.30 (bzw. Sonntag 
17.00) bis Freitag, 18.00 Uhr. In dieser Zeit werden 
die Jungstudierenden vom Organisationsteam und 
den Vortragenden beaufsichtigt (siehe auch Seite 
17!). Ein Teil des Organisationsteams ist bereits am 
Sonntag ab 17.00 Uhr vor Ort und empfängt die Ju-
gendlichen im JUFA Jugend- und Familiengästehaus. 
Kinder, die täglich zur Jungen Uni kommen und nicht 
im JUFA nächtigen, sollten sich bis spätestens 8.30 
Uhr bei ihrem Gruppenleiter im Jugendgästehaus 
melden.
Liebe Eltern, es ist wichtig, dass Ihr Kind am Pro-
gramm teilnimmt und die Anweisungen des Orga-
nisationsteams befolgt. Bitte machen Sie Ihr Kind 
darauf aufmerksam. Bei groben Verstößen gegen 
die Hausordnung müssen wir den/die Teilnehmer/in 
leider von der Jugenduniversität ausschließen. Ge-
ben Sie Ihrem Kind keine Wertsachen mit. Bitte ach-
ten Sie darauf, dass Sie für Ihr Kind eine Unfallversi-
cherung abgeschlossen haben und bitte geben Sie 
Ihrem Kind die E-Card mit.

Mladá univerzita Waldviertel nabízí mladým lidem 
od 11 do 14 let příležitost zažít o prázdninách at-
mosféru univerzity. Všem zúčastněným záleží  
na tom, aby našim dětem byl co nejdříve přiblížen 
svět vědy a poskytnuta možnost interkulturní výmě-
ny. Proto se Raabs stane od 2. do 7. srpna „univerzit-
ním městem“, ve kterém se setkají univerzitní profe-
soři a mladí studenti z Rakouska a České republiky.
Všechny přednášky zaujmou tematickou pestrostí  
– hlavní téma letošní Mladé univerzity Waldviertel 
je: Dobrodružství člověk. Srdečně zveme jak Vás, tak  
i sourozence, příbuzné, přátele a známé mladých 
studentů na závěrečnou akademickou slavnost dne 
7. srpna od 17.00 hod.! 
Upozorňujeme Vás, že spolek Europa Brücke 
Raabs nepřebírá mimo dobu konání přednášek  
a workshopů, které probíhají od pondělí 7.30 hod. 
(resp. neděle 17.00 hod.) do pátku 18.00 hod., 
za mladé studenty zodpovědnost. V této době 
bude na mladé studenty dohlížet organizační tým  
a přednášející (viz. strana 17!). Část organi-
začního týmu bude na místě již v neděli od 17.00 
hod. a pomůže mladým studentům se ubytovat   
v JUFA (ubytovací zařízení pro mládež a rodiny).
Děti, které budou na Mladou univerzitu Waldvier-
tel denně dojíždět, a nebudou tudíž spát v JUFA, by 
se měly hlásit nejpozději do 8.30 hod. v ubytovně  
u příslušného vedoucího skupiny.
Milí rodiče, je důležité, aby se Vaše dítě účastnilo 
programu a dbalo pokynů organizačního týmu. Pro-
sím upozorněte na to své dítě. V případě hrubého 
porušení pravidel jsme bohužel nuceni účastníka  
z Mladé univerzity Waldviertel vyloučit.
Prosím, nedávejte Vašemu dítěti s sebou cennos-
ti. Prosím dbejte, aby Vaše dítě mělo uzavřené 
úrazové pojištění, a dejte mu s sebou kartičku  
Evropské zdravotní pojišťovny.
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Informationen für Eltern / Erziehungsberechtigte

alle infos zur jungen uni waldviertel 2015 všechny informace o mladé univerzitĕ waldviertel 2015 

Informace pro rodiče, resp. zákonného zástupce

WO GIBT’S LAUFEND DIE AKTUELLSTEN INFOS?
• Auf unserer Website – 
 www.jungeuni-waldviertel.at
• Du oder deine Eltern könnt jederzeit anrufen:
 Europa Brücke Raabs – Hana Happl, 
 Tel.: +43 (0)664 34 36 913
• Anfragen per E-Mail: office@jungeuni-waldviertel.at 

HAFTUNG UND TEILNAHMEBEDINGUNGEN
Unsere BetreuerInnen und KursleiterInnen sind an-
gehalten, besondere Vorsichtsmaßnahmen einzu-
halten, um Verletzungen und Unfälle zu vermeiden. 
Daher verpflichten sich die TeilnehmerInnen aus-
drücklich, den Weisungen der BetreuerInnen Folge 
zu leisten. Die Teilnahme an den Vorlesungen und 
Workshops sowie am Abendprogramm erfolgt des-
halb ausdrücklich auf eigene Gefahr.
Eine Haftung des Veranstalters für Schäden jegli-
cher Art wird ausdrücklich ausgeschlossen.
Hierzu zählen besonders: Schäden durch Verlust, 
Schäden Dritter, Schäden bei der An- und Abreise, 
Schäden bei Verletzung oder Unfällen, Schäden 
am Eigentum oder Wertgegenständen, Schäden 
die durch höhere Gewalt verursacht werden. Urhe-
berrechte und Veröffentlichung für Fotografien und 
Bildnisse behält sich der Veranstalter vor. Während 
der gesamten Kursdauer herrscht absolutes Alko-
hol- und Drogenverbot!

KDE NAJDEŠ AKTUÁLNÍ INFORMACE?
• na naší webové stránce, kde je rovněž česká 
 jazyková verze – www.jungeuni-waldviertel.at
• ty nebo tví rodiče nám můžete kdykoli zavolat:
 Jiří Wiche, Oddělení vnějších vztahů 
 Krajského úřadu Kraje Vysočina, 
 Tel.: +420 724 650 201
• dotazy e-mailem: wiche.j@kr-vysocina.cz 
 nebo vankova.e@kr-vysocina.cz

RUČENÍ A PODMÍNKY ÚČASTI
Od našich vedoucích a vedoucích kurzů se požadu-
je striktní dodržování bezpečnostních opatření, aby 
nedocházelo k úrazům a zraněním. Z tohoto důvo-
du se účastníci výslovně zavazují dodržovat pokyny 
vedoucích a organizačního týmu. Účast na před-
náškách, workshopech a rovněž na večerním pro-
gramu probíhá výslovně na vlastní nebezpečí. 
Organizátor neručí za způsobené škody jakéhoko-
li druhu. K těm zejména patří: škody způsobené 
ztrátou, třetími osobami, škody vzniklé při příjezdu, 
odjezdu, škody vzniklé úrazem či zraněním, škody 
na majetku nebo cenných předmětech, škody vznik- 
lé z vyšší moci. Autorská práva a práva na zveřej-
nění fotografií a portrétů si vyhrazuje organizátor. 
Během trvání celé akce platí absolutní zákaz poží-
vání alkoholu a drog!



11.10–12.00 Uhr 
Der menschliche Laser

DI Dr. Christian Koller, 
Dozent an der FH Wr. Neu-
stadt 
In der heutigen Welt sind La-
ser fast nicht wegzudenken, 
auch wenn du sie oft gar 
nicht siehst. Du verwendest 
sie, wenn du eine DVD ab-
spielst oder wenn du etwas 

im Internet anschaust. Außerdem kann 
man ganz, ganz kleine Sachen damit bauen und 
dicke Metallplatten schmelzen. Dass das alles 
funktioniert liegt daran, dass Lichtteilchen (soge-
nannte Photonen) auf eine ganz besondere Art 
und Weise miteinander und mit Atomen sprechen 
können. In dieser Vorlesung werden wir uns die-
se Sprache einmal ganz genau anschauen und 
versuchen sie in eine Wechselwirkung zwischen 
Menschen umzubauen, damit wir alle zusammen 
etwas ganz Spezielles realisieren können: den 
weltweit ersten menschlichen Laser! 

Lidský laser
Dipl. Ing. Dr. Christian Koller, 
docent na Odborné vysoké škole Vídeňské Nové 
Město
Laser neodmyslitelně patří k dnešnímu světu, 
i když ho sám většinou ani nevidíš. Používáš 
ho, když si přehráváš nějaké DVD nebo když 
se na něco díváš na internetu. Kromě toho je  
s ním možné konstruovat opravdu maličké věci 
a na druhé straně tavit tlusté kovové desky. To, 
že to všechno takto funguje,  spočívá v tom, 
že částečky světla (tzv. fotony) mohou navzá-
jem zcela zvláštním způsobem komunikovat  
a mohou komunikovat také s atomy. Během této 
přednášky se na tuto řeč podrobněji podíváme 
a pokusíme se ji přebudovat do oblasti interakce 
mezi lidmi, abychom všichni společně mohli rea-
lizovat něco zcela zvláštního: celosvětově první 
lidský laser!

Weiteres Programm Montag: 
12.00–14.00 Uhr: Mittagspause
14.00–17.30 Uhr: Sportolympiade
18.00 Uhr:  Abendessen
Danach:  Graduation Caps Basteln 
  oder
  Schwimmen im Thayatal 
  Vitalbad 

Další program v pondělí: 
12.00–14.00 hod.: polední přestávka
14.00–17.30 hod.: sportovní olympiáda
18.00 hod.:  večeře
poté:   výroba absolventského 
  kloboučku
  nebo 
  plavání v bazénu Thayatal 
  Vitalbad

9.00–9.50 Uhr
Ein „Schnitt“ in den menschlichen 
Körper – die Chirurgie im 
Überblick

Oberarzt Dr. Andreas Hauer,
Abteilung Allgemein-, Viszeral-, 
und Gefäßchirurgie, Landes-
klinikum Horn
Hast du deinen „Blinddarm“ 
noch oder wurde er dir schon 
entfernt? Hast du dir schon 
einmal überlegt wie eine 
Operation abläuft? Wie kön-

nen Teile von Organen entfernt werden und 
trotzdem ein Weiterleben gesichert sein? Wann 
muss man eigentlich operieren und wie werden 
Organe gespendet und transplantiert? Diese Fra-
gen wollen wir gemeinsam erarbeiten und am 
Beispiel eines Eingriffs den „Alltag“ im Operati-
onssaal kennen lernen. 

„Řez“ do lidského těla – přehled 
chirurgie
OA Dr. Andreas Hauer,
všeobecná, břišní a cévní chirurgie,
Zemská klinika Horn
Máš ještě slepé střevo, anebo ti již bylo odstraně-
no? Už jsi někdy přemýšlel/a nad tím, jak probíhají 
operace? Jak je možné, že je možno dále žít, i když 
byla odebrána část orgánu? Kdy musíme operovat 
a jak probíhá dárcovství orgánů a jejich transplan-
tace? Společně budeme hledat odpovědi na tyto  
a podobné otázky a na příkladu chirurgického 
zákroku si ukážeme průběh běžného dne na ope-
račním sále. 

10.05–10.55 Uhr 
Der Fliege den Ausweg aus dem 
Fliegenglas zeigen – Philosophie, 
was soll denn das?

Sascha Windholz, 
Österreichische Ludwig 
Wittgenstein Gesellschaft
Manche mögen schon von ihr 
gehört haben, oft hört man 
nur den Begriff; es schaut so 
aus als würde sie im Wirts-
haus, aber auch auf der Uni-
versität betrieben werden...

Die „Lecture“ handelt von der 
wahrscheinlich ältesten Wissenschaft – der Philo-
sophie – und von der Menschheit die sich oft wie 
eine Fliege verhält!

Ukázat mouše cestu z lapače 
na hmyz. Filozofie – k čemu je to 
vůbec dobré?
Sascha Windholz,

Rakouská společnost Ludwiga Wittgensteina
Mnozí o ní možná už slyšeli, často tento pojem 
slýcháme;  vypadá to tak, že se jí zabývají jak  
v hospodě, tak i na univerzitě...
„Lecture“ pojednává o pravděpodobně nejstarší 
vědě - filozofii – a o lidstvu, které se často chová 
jako lapená moucha!
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Professorinnen & Professoren, Vorlesungen & Workshops
Auf den folgenden Seiten stellen sich die Vortragenden bei dir vor. Du bekommst einen Überblick über
die Themengebiete der Jungen Uni Waldviertel. Viel Spaß dabei!

Profesoři a profesorky, přednášky a workshopy
Na následujících stránkách se ti představí přednášející. Získáš tak přehled o tematických oblastech Mladé
univerzity Waldviertel. Příjemné čtení!

vorlesungen – vormittag přednášky – dopoledne 

montag – pondělí

Notizen / poznámky:     
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vorlesungen – vormittag přednášky – dopoledne 

9.00–9.50 Uhr
Beschwingt durchs Leben

Dr. Markus Hochrainer, 
Hochschullehrer und 
Schwingungsexperte, 
FH Wiener Neustadt 
Unser tägliches Leben ist 
ohne Schwingungen nicht vor-
stellbar. Ohne es zu merken, 
nutzen wir sie und arbeiten 
wir ständig mit ihnen, etwa 

beim Sprechen, Hören oder Sehen. 
Auch moderne Kommunikation oder Energieüber-
tragung ist ohne Schwingungen nicht möglich. 
Diese Vorlesung gibt einen Einblick in Prinzipien, 
Effekte sowie Phänomene und zeigt in zahlrei-
chen Beispielen wo uns Schwingungen begleiten. 
Wir finden Antworten auf viele spannende Fragen: 
Wie schützt man Gebäude vor Erdbeben? Warum 
hören wir unter Wasser schlechter als in Luft? Gibt 
es auch akustische Täuschungen? Wie kann man 
Töne sehen oder Fledermäuse, Wale oder Erdbe-
ben hören?

Kmitavá cesta životem  
Dr. Markus Hochrainer, 
vysokoškolský učitel a odborník na kmitání 
a vibrace, Odborná vysoká škola Vídeňské 
Nové Město 
Všední život bez kmitů a vibrací je nepředstavi-
telný. Aniž si toho všímáme, stále s nimi pracujeme  
a využíváme je, třeba při mluvení, poslechu nebo 
sledování. Ani moderní komunikace nebo přenos 
energie nejsou bez kmitů možné. Tato přednáška 
poskytne první pohled na principy, efekty a fenomé-
ny s tím spojené a na četných příkladech ukáže, 
kde nás kmitání doprovází. Najdeme odpověď  
na spoustu naléhavých otázek: Jak se dá chránit bu-
dova před zemětřesením? Proč slyšíme pod vodou 
hůře než na souši? Existují také akustické klamy? 
Jak můžeme vidět tóny nebo poslouchat netopýry, 
velryby či zemětřesení?

10.05–10.55 Uhr
Wie werden Gesetze gemacht?
Der Sinn von Regeln und Gesetzen

Sabine Klinger, BA MA
Lektorin an der WU Wien
Warum dürfen deine Eltern 
Regeln aufstellen, an die du 
dich dann halten musst? 
Hmmm, es gibt auch Regeln, 
an die sich deine Eltern hal-
ten müssen. Man nennt 
diese Regeln dann Gesetze. 

Wer darf in einem Staat Gesetze ma-
chen? Warum müssen sich alle daran halten? Wie 
würde es sein, wenn es keine Gesetze und keine 
Regeln gäbe?
In dieser Vorlesung werden wir diesen Fragen auf 
den Grund gehen. Wir werden uns anschauen, 
welche Gesetze es gibt und wo man sie finden 
kann. Für Kinder die gerne diskutieren!

Jak se dělají zákony
Smysl a význam pravidel a zákonů
Sabine Klinger BA MA, 
lektorka na Hospodářské univerzitě Vídeň 
Proč smí tvoji rodiče stanovovat pravidla, kterých 
se potom musíš držet? Hmmm, ovšem existují 
také pravidla, kterých se musí držet i tvoji rodiče. 
Těmto pravidlům se říká zákony. Kdo smí v ně-
jakém státě takové zákony dělat? Proč je všichni 
musí dodržovat? Jaké by to bylo, kdyby žádné zá- 
kony a žádná pravidla neexistovaly?
Při této přednášce se těmto otázkám dostaneme 
na kloub. Podíváme se na to, jaké zákony existují 
a kde všude je můžeme nalézt. 

11.10–12.00 Uhr 
Was unterscheidet Mensch und 
Tier?

Dr. Peter Kaiser,
Institut für Philosophie der 
Universität Wien
Seit der Antike wird Philoso-
phie als „Liebe zur Weisheit“ 
verstanden. 
Philosophie stellt gerne die 
ganz großen Fragen: Was 
kann ich wissen? Was soll 

ich tun? Was ist der Mensch? 
Um das herauszufinden, wurde auch stets über 
Tiere nachgedacht – nicht nur über die Eule, die 
Weisheit symbolisiert. Sind Mensch und Tier wirk-
lich wesentlich verschieden? Gibt es den einen 
großen Unterschied? Haben nur Menschen Ver-
nunft und Sprache? Fehlt es Tieren an Selbstbe-
wusstsein? Können Tiere bloß empfinden und nur 
Menschen richtig denken? Wie sollen und können 
wir Bedürfnisse und Interessen der Tiere verant-
wortungsvoll berücksichtigen? Begeben wir uns 
gemeinsam auf eine neugierige Spurensuche.

Jaký je rozdíl mezi člověkem 
a zvířetem? 
Dr. Peter Kaiser, 
Institut pro filozofii na Univerzitě Vídeň
Již od antiky je filozofie chápána jako „láska k mou-
drosti“. Filozofie ráda klade opravdu zásadní otázky: 
Co můžu vědět? Co mám dělat? Co je to člověk? 
Aby to bylo možné vypátrat, přemýšlelo se vždy také  
o zvířatech – nejen o sově, která symbolizuje mou-
drost. Jsou lidé a zvířata skutečně zásadně rozdílní? 
Je ten rozdíl velký? Mají rozum a řeč pouze lidé? Chy-
bí zvířatům sebevědomí? Mohou zvířata jen vnímat 
a pouze člověk správně myslet? Jak bychom měli  
a mohli odpovědněji zohlednit potřeby a zájmy 
zvířat? Vydejme se společně na zvídavé filozofické 
pátrání po těchto stopách.

Weiteres Programm Dienstag: 
12.00–14.00 Uhr: Mittagspause
14.00–17.30 Uhr: Workshops
18.00 Uhr:  Abendessen
Danach:  Lagerfeuer/Bunter Abend

Další progam v úterý:
12.00–14.00 hod.: polední přestávka
14.00–17.30 hod.: workshopy
18.00 hod.:  večeře
poté:   táborák/ pestrý večer

Notizen / poznámky:    
 
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

dienstag – úterý
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vorlesungen – vormittag přednášky – dopoledne 

9.00–9.50 Uhr
Weltuntergang mit Sternenhimmel

Bc. Miloš Podařil, 
Tschechische Astronomische 
Gesellschaft
Von Zeit zu Zeit tauchen in den 
Medien (vor allem in den Bou-
levardmedien) Meldungen 
auf, die den sich nähernden 
Weltuntergang vorhersagen. 
Auch wenn sich bislang keine 

dieser Bedrohungen erfüllt hat, sorgen 
die auf den ersten Blick unsinnigen Meldungen 
unter den Menschen immer wieder für Aufregung. 
Auf der anderen Seite kann man jedoch konsta-
tieren, dass tatsächlich eine gewisse Gefahr aus 
dem Weltall drohen kann (z. B. ein Zusammen-
stoß mit einem der Kleinplaneten oder einige 
starke Erscheinungen der Sonnenaktivität). Die 
Vorlesung bietet euch einen grundlegenden Orien-
tierungsrahmen zum rationalen Lesen durchwegs 
unsinniger apokalyptischer Vorhersagen, zeigt 
aber auch einige Gefahren, die uns aus der Sicht 
der Astronomie real bedrohen können.

Konec světa s oblohou
Bc. Miloš Podařil, 
Česká astronomická společnost
Čas od času se v médiích (především těch bul-
várních) objevují zprávy, které předpovídají blížící 
se konce světa. Přestože se žádná z předpoví-
daných hrozeb doposud nenaplnila, na první 
pohled nesmyslné zprávy mezi lidmi stále znovu 
a znovu vyvolávají rozruch. Na druhé straně je 
však třeba konstatovat, že jisté nebezpečí z ves-
míru opravdu hrozit může (např. střet s některou 
z planetek či některé silné projevy sluneční aktivi-
ty). Přednáška vám poskytne základní orientační 
rámec pro racionální čtení vesměs nesmyslných 
apokalyptických předpovědí, ale také uvede ně-
která rizika, která nám z pohledu astronomie mo-
hou reálně hrozit.  

10.05–10.55 Uhr
Leben Retten in Tschechien – wie 
funktioniert das?

Zdeněk Veselý, 
Diplomierter Rettungssanitäter
Der Medizinische Rettungs-
dienst ist 24 Stunden täglich, 
7 Tage die Woche bereit, allen 
zu helfen, die schnell medizi-
nische Hilfe benötigen – also 
dort, wo menschliches Leben 
in Gefahr ist. Wir stellen euch 

die Arbeit der Medizinischen Leitstel-
le vor, wie man richtig mit einem Mitarbeiter des 
Notrufs kommuniziert und die Situation beschreibt, 
in der man sich befindet. Wie vorzugehen ist und wie 
man einen Patienten bis zum Eintreffen des Notarz-
tes versorgt. Ferner stellen wir euch die einzelnen 
Teile der Rettungskette vor, wie sie arbeiten, was am 
Einsatzort passiert und wie ihre Übergabe im Kran-
kenhaus abläuft. Sicherlich wird euch die Arbeit der 
Flugrettung interessieren, welche Hubschrauber-
typen verwendet werden, ihre Ausstattung und Be-
sonderheiten...

Záchranáři v České republice – jak 
to funguje?
Zdeněk Veselý, 
Dis., zdravotnický záchranář
Zdravotnická záchranná služba je připravena 24 
hodin denně, 7 dní v týdnu pomoci všem, kteří 
potřebují zdravotnickou pomoc co nejrychleji – tedy 
tam, kde je ohrožen lidský život. Představíme vám 
práci Zdravotnického operačního střediska, jak 
správně komunikovat s operátorem tísňové linky  
a popsat situaci, ve které se nacházíte. Jak postupo-
vat a postarat se o pacienta do příjezdu výjezdové 
skupiny.
Dále vám představíme jednotlivé výjezdové skupiny, 
jak fungují, co se děje na místě zásahů a jak probíhá 
jejich předávání v nemocnici. Jistě vás bude zajímat 
práce letecké záchranné služby, typy používaných 
vrtulníků létajících v České republice, jejich vy-
bavenís a zvláštnosti při jejich nasazení. To vše 
vám představíme v prezentaci doplněné spoustou  
fotografií.

11.10–12.00 Uhr
Die Krone des Himalaya

Radek Jaroš, 
der erfolgreichste tschechi-
sche Himalaya-Bergsteiger
Die vierzehn höchsten Berge 
der Erde, vierzehn Riesen mit 
einer Höhe von über 8.000 
Metern – den Fuß auf ihre 
Gipfel zu setzen, ist eine He-
rausforderung, die in jedem 

Bergsteiger, der seine Seele diesen 
höchsten Bergen verschrieben hat, immer schon 
Respekt weckte, weckt und auch in Zukunft we-
cken wird. Ein Ziel, das ohne Sauerstoffgeräte 
bislang nur fünfzehn Bergsteiger aus der ganzen 
Welt erreicht haben. Radek ist einer von ihnen. 
Für viele Bergsteiger endet die Reise jedoch im-
mer wieder hinter der Grenze des ewigen Eises 
und Schnees: Dutzende Versuche, in die sog. „To-
deszone“ aufzubrechen, scheitern. Extremes Kli-
ma, Kälte, Stürme, aber auch nur ein Drittel des 
Sauerstoffs gegenüber dem, was wir hier unten 
auf der Erde atmen ... In Wahrheit geht es aber 
eigentlich nicht nur um die Spitzen des Himalaya-
gebirges, sondern auch um vier Juwelen im Kara-
koram-Gebirge, nordwestlich des Himalaya.

Koruna Himálaje
Radek Jaroš, 
nejúspěšnější český himálajský horolezec
Čtrnáct nejvyšších hor naší planety, čtrnáct veli-
kánů, přesahujících svojí výškou hranici osmi tisíc 
metrů. Stanout na všech jejich hlavních vrcholech! 
Výzva, která budila, budí a bude budit respekt  
v každém horolezci, který upíše svoji duši těm nej-
vyšším horám. Meta, které dosáhlo bez kyslíko-
vých přístrojů zatím jenom 15 horolezců z celého 
světa. Radek je mezi nimi. Spousta těch, kdo se 
za tímto snem vydali, jej nikdy nedosáhne. Cesta 
dalších navždy skončila za hranicí věčného ledu 
a sněhu. Desítky pokusů, kdy se člověk vydává 
do takzvané zóny smrti. Extrémní klima, mráz 
vichřice, ale také jenom třetina kyslíku oproti 
tomu, co dýcháme tady dole.
Ve skutečnosti ale vlastně nejde jenom o štíty 
Himálaje. Čtyři klenoty této koruny se tyčí v pohoří 
Karakoram, severozápadně od Himálaje. 

Weiteres Programm Mittwoch: 
12.00–14.00 Uhr: Mittagspause
14.00–17.30 Uhr: Workshops
18.00 Uhr:  Abendessen
Danach:  Rückreise nach Raabs

Další program ve středu
12.00–14.00 hod.: polední přestávka 
14.00–17.30 hod.: workshopy
18.00 hod.:  večeře
poté:  návrat do Raabsu

Notizen / poznámky:    
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11.10–12.00 Uhr
Bist du mein Freund? 
Bist du meine Freundin?
Philosophieren über Freundschaft: Wie 
wir Freundschaften finden, prüfen und 
erhalten

Mag. Dr. Friedrich F. Brezina, 
Universitätslektor am Institut 
für Philosophie der Uni Wien
Oft geht es ganz schnell und 
schon bist du ein „Freund“ 
oder eine „Freundin“ – mit 
einem Maus-Klick. Aber ist 
das schon eine wirklich gute, 
echte Freundschaft? Wir be-

gegnen so vielen Menschen, viele sind uns 
sympathisch, sehen gut aus, gefallen uns. Gut 
reden kann man auch mit einigen. Und ein paar 
sehr hilfsbereite Menschen kennen wir auch. Sie 
lassen uns bei der Schularbeit abschreiben, repa-
rieren unser Fahrrad. Aber genügt das, sie „echt 
gute Freunde“ zu nennen?
Über die wirklich gute, wahre, ideale Freundschaft 
hat sich schon Aristoteles vor etwa 2.300 Jahren 
im antiken Griechenland Gedanken gemacht. 
Seine Überlegungen folgen dem Bedürfnis des 
Menschen nach einer „verwandten Seele“, mit 
der man nicht nur Freud‘ und Leid teilen kann, 
sondern sich gegenseitig zum Besseren motiviert, 
und das möglichst ein Leben lang. Das Ergebnis 
seiner Überlegungen ist ebenso anspruchsvoll wie 
verblüffend einfach.
Was echte, wahre Freundschaft ist, wie sie ent-
steht, sich festigt und wodurch sie ohne Ablaufda-
tum haltbar bleibt, das erfahren wir hier.

Jsi můj přítel? Jsi má přítelkyně?
Filozofování o přátelství: Jak nalézáme 
přátelství, jak se přátelství testuje 
a udržuje

Mag. Dr. Friedrich F. Brezina, 
univerzitní lektor Institutu pro filozofii Univerzity 
Vídeň
Často to jde velice rychle a už jsi „přítelem“ nebo 
„přítelkyní“ – jedním kliknutím myši. Je to ale sku-
tečně dobré, pravé přátelství? Potkáváme spousty 
lidí, mnozí jsou nám sympatičtí, dobře vypadají, 
líbí se nám. S některými se dá i dobře hovořit.  
A známe také pár ochotných lidí. Nechají nás 
opisovat při písemce ve škole, opraví nám kolo. 
Ale stačí to k tomu, abychom je nazvali „opravdu 
dobrými přáteli“?
O skutečně dobrém, opravdovém a ideálním přá-
telství přemýšlel Aristoteles asi před 2300 lety  
v antickém Řecku. Jeho úvahy se dotýkají touhy 
člověka po „spřízněné duši“, se kterou by mohl 
sdílet nejen radost a trápení, ale také se vzájemně 
motivovat k něčemu lepšímu, a to pokud možno 
po celý život. Výsledek jeho rozvažování je někdy 
myšlenkově náročný a jindy úžasně jednoduchý.
Dozvíme se o tom, co je to ryzí, opravdové přátel- 
ství, jak vzniká, jak se upevňuje a díky čemu zůsta-
ne bez omezení zachováno.

Weiteres Programm Donnerstag: 
12.00–14.00 Uhr: Mittagspause
14.00–17.30 Uhr: Workshops
18.00 Uhr:  Abendessen
Danach:  Junge Uni Disco

Další program ve čtvrtek
12.00–14.00 hod.: polední přestávka 
14.00–17.30 hod.: workshopy
18.00 hod.:  večeře
poté:   diskotéka Mladé univerzity
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9.00–9.50 Uhr
Kreativ im „Flow“

Mag.a Martina Kristler,
Studiengangsleiterin am 
Bachelorstudiengang Ergo-
therapie der FH Wiener 
Neustadt; Ergotherapeutin 
und Gesundheitswissen-
schafterin
Tätig und aktiv sein ist gesund-
heitsförderlich und hat heilen-

de Wirkung– das ist ein Grundgedanke 
der Ergotherapie. Es kommt dabei aber natürlich 
auch darauf an, was wir täglich tun! Neben den vie-
len Aufgaben in der Schule und Freizeitaktivitäten 
wie Computerspielen und Fernsehen, nimmt man 
sich aber oft kaum noch die Zeit dazu auch kreativ 
zu sein! In diesem Vortrag wird darauf eingegangen, 
was Kreativität eigentlich bedeutet, welche Auswir-
kungen unterschiedliche kreative Aktivitäten auf un-
ser Gehirn haben können, und wie Kreativität „Flow“ 
bewirken kann. Abschließend werden wir gemein-
sam versuchen, aus den Erkenntnissen über Krea-
tivität und Flow, Tipps für unseren Alltag abzuleiten.

Být kreativní ve „flow“
Mgr. Martina Kristler, 
vedoucí studijního oboru bakalářského studia 
ergoterapie na Odborné vysoké škole Vídeňské 
Nové Město, ergoterapeutka a vědecká pracov-
nice v oboru zdravotnictví
Činorodost a aktivita podporuje dobré zdraví a má 
léčivé účinky – to je základní myšlenkou ergotera-
pie. Samozřejmě ale také záleží na tom, co denně 
děláme! Vedle mnoha úkolů ve škole a volnočaso-
vých aktivit, jako jsou počítačové hry nebo sledování 
televize, si lidé často sotva udělají čas na to, aby byli 
nějakým způsobem kreativní! Při této přednášce 
se podrobněji zastavíme u toho, co to vlastně zna-
mená kreativita, jaké účinky mohou mít různé tvůrčí 
aktivity na náš mozek a jak může kreativita přivodit  
„flow“. Návazně budeme společně zkoušet to, jaké 
tipy pro naše všední dny se dají odvodit z poznatků 
o kreativitě a flow.

10.05–10.55 Uhr
Empathie & Design
Ein ausgeprägtes Einfühlungsvermögen als 
Voraussetzung um Neues zu entwickeln

Renate Bauer, MDes, 
Innovationsgestalterin, 
Service Designerin, 
Design Thinkerin
Warum brauchen gerade Desi-
gner ein besonders ausgepräg-
tes Einfühlungsvermögen? 
Wie können sie Bedürfnisse 
und Wünsche der zukünftigen 

Kunden und Kundinnen erforschen? 
Um als Designer Neues zu entwickeln, orientiert 
man sich an Verhaltensweisen und Wünschen von 
zukünftigen Kunden und Kundinnen. Designer neh-
men die Bedürfnisse der Menschen sehr ernst.  Es 
gibt verschiedene Methoden um diese herauszufin-
den. Denn wie könnte sonst ein Game-Designer ein 
tolles Spiel für dein Smartphone entwickeln? In die-
ser Vorlesung erfährst du, warum es diesen Zusam-
menhang zwischen Design und dem menschlichen 
Einfühlungsvermögen, der sogenannten Empathie, 
gibt. Anhand kurzer Übungen werden wir erforschen, 
wie unser Gehirn ungefähr funktioniert und wie un-
terschiedlich ausgeprägt unser emotionales Einfüh-
lungsvermögen für andere sein kann. 

Empatie & Design
Renate Bauer, MDes, 
autorka  tvůrčích inovací, Service Designer and 
Design Thinker
Proč právě designéři potřebují zvláště výraznou 
schopnost empatie? Jak mohou přijít na potřeby  
a přání budoucích zákazníků? Aby návrhář mohl vy-
víjet něco nového,  musí se obeznámit se způsoby 
chování a přání budoucích zákazníků. A návrháři 
berou potřeby lidí opravdu vážně. Existují různé 
metody, jak tyto potřeby odhalit. Jak jinak by mohl 
Game-Designer vyvinout skvělou hru pro tvůj chytrý 
telefon? V této přednášce se dozvíš, proč existuje 
souvislost mezi designem a lidskou schopností 
vcítění se, takzvanou empatií. Pomocí krátkých 
cvičení budeme prozkoumáme, jak přibližně fun-
guje náš mozek a jak rozdílně rozvinutá může být 
naše emocionální schopnost empatie vůči druhým 
lidem. 

Notizen / poznámky:    
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9.00–9.50 Uhr
„Krieg“ – Aspekte kollektiver 
Gewalt 

Mag. Philipp Lesiak, 
Ludwig Boltzmann-Institut 
für Kriegsfolgen-Forschung, 
Raabs an der Thaya
Tschechien und Österreich 
haben beide das Glück, in 
Frieden zu leben. Doch auch 
hier begegnet man ihm auf 
Schritt und Tritt: dem Krieg. 

In Fernsehen, Kino, Radio, Zeitungen, 
Büchern, Internet, aber auch in Spielen, auf Denk-
mälern und in Ausstellungen, sieht man seine 
Auswirkungen oder kann ihn sogar „nacherle-
ben“. Was ist das aber genau „Krieg“ und wen 
betrifft er? Nicht nur die Soldaten, sondern auch 
ihre Familien sind betroffen: die Menschen, die 
in den Kriegsgebieten leben, haben massiv unter 
den Auswirkungen des Krieges zu leiden. In die-
ser Vorlesung wird gezeigt, wie sich der „Krieg“ 
in der Geschichte verändert hat, dass aber eines 
immer gleich geblieben ist: er ist die schlechteste 
Art, Konflikte zu lösen. Wir werden auch darüber 
sprechen, warum „Krieg“ dennoch nach wie vor 
eine Faszination ausübt, vor allem auf junge Men-
schen, und woran das liegen kann.

Válka – Aspekty kolektivního 
násilí
Mag. Philipp Lesiak,
Institut Ludwiga Boltzmanna pro výzkum následků 
válek, Raabs an der Thaya

Česká republika i Rakousko mají to štěstí, že již 
dlouhou dobu žijí v míru. Přesto i zde potkáváme 
válku na každém kroku.
V televizi, kině, rádiu, novinách, knihách, na inter-
netu, ale také v hrách, na pomnících a výstavách 
zanechala svoji stopu, vidíme její následky, nebo ji 
můžeme dokonce „znovu prožít“. Co je to ale přes-
ně válka a koho se týká? Nejsou to pouze vojáci, 
kteří bojují a často musí trpět, či dokonce přichá-
zejí o život. Postiženy jsou také rodiny vojáků, lidé 
žijící ve válečných oblastech, kteří musí snášet 
válečná utrpení, a často také osoby, které ve sku-
tečnosti žijí daleko od míst, kde se bojuje. 
V této přednášce, kde budeme hodně diskuto-
vat, vám ukážeme, jak se válka v průběhu dějin 
měnila. Jedno ale zůstalo vždy stejné: jedná se  
o nejhorší způsob řešení konfliktů. Bude-
me také hovořit o tom, proč je „válka“ pře-
devším pro mladé lidi stále fascinující,  
a čím to může být způsobeno. 

Weiteres Programm Freitag: 
12.00–14.00 Uhr: Mittagspause
14.00–16.00 Uhr: Workshops
17.00 Uhr:  Sponsionsfeier

Další program v pátek: 
12.00–14.00 hod.: polední přestávka 
14.00–16.00 hod.: workshopy
17.00 hod.:  akademická slavnost

10.05–10.55 Uhr
Körperbilder – Wie sieht der 
Mensch von innen aus?

Ulrike Gryska, 
Studentin der Humanmedizin 
an der MedUni Wien im 
8. Semester und seit 1 Jahr 
bei Sono4You als Tutorin für 
andere Studenten tätig
Viele wichtige Funktionen 
des menschlichen Körpers 
sind abhängig von der Ge-

sundheit der verschiedenen Organe im 
Körper. Auch die Größe der Organe oder wie sie 
miteinander verbunden sind, ist enorm wichtig 
für uns Menschen. Wie sehen wir zum Beispiel ob 
das Herz richtig funktioniert? Kann man bei der 
schwangeren Mutter sehen, ob es ein Junge oder 
Mädchen wird? Mit unterschiedlichen Verfah-
ren kann der Körper untersucht werden und ich 
möchte euch hier gerne einen kurzen Einblick in 
die Arbeit als Radiologe geben! 

Obrázky těla – Jak vypadá člověk 
zevnitř?
Ulrike Gryska,
Studentka  humanitního lékařství na Lékařské 
univerzitě Vídeň v 8. semestru a školitelka  
u Sono4You 
Všechny důležité funkce lidského těla jsou závislé 
na zdraví různých tělesných orgánů. Také velikost 
orgánů a to, jak jsou vzájemně propojeny, je pro 
nás lidi enormně důležité. Jak například vidíme, 
zda správně funguje srdce? Můžeme u těhotné 
ženy vidět, zda se narodí chlapec, nebo dívka? Tělo 
může být zkoumáno různými způsoby a postupy  
a zde vám nabídneme stručný úvodní pohled  
na práci radiologa! 

11.10–12.00 Uhr
Von Gifttieren und ihren Giften 

Assoz.-Prof. Mag. Dr. Helmut 
Kubista, 
Universität Wien: Neurophysio-
logie und Neuropharmakologie 
des Zentrums für Physiologie 
und Pharmakologie; Lehrender 
im Curriculum Humanmedizin
Welche Gifttiere gibt es eigent-
lich und wozu sind diese Tiere 

giftig? All dies erfährst du in dieser Vor-
lesung und zudem, wie giftige Tiere ihr Gift zum 
Beutefang oder zur Verteidigung einsetzen und 
auf welche Weise es auf die Beute oder den An-
greifer wirkt. Selbstverständlich gehen wir auch 
der Frage nach, was das giftigste Tier der Welt ist, 
und du lernst dabei, was man unter der Bezeich-
nung „am giftigsten“ alles verstehen kann. Diese 
Vorlesung bietet zudem einen perfekten Einstieg 
in den begleitenden Workshop „Kann Gift nützlich 
sein? Über die Anwendung tierischer Gifte in der 
Medizin“. 

O jedovatých živočiších a jejich 
živočišných jedech
Assoz.-Prof. Mag. Dr. Helmut Kubista, 
Oddělení pro neurofyziologii a neurofarmakologii 
Centra pro fyziologii a farmakologii Lékařské 
univerzity Vídeň; vyučující ve studijním programu 
humánní medicíny, Univerzita Vídeň
Jací jedovatí živočichové vlastně existují a proč 
jsou tyto živočišné druhy jedovaté? Toto všech-
no se dozvíš při této přednášce, a navíc také to,  
jak jedovatí živočichové používají svůj jed k lovu 
kořisti nebo ke své obraně a jakým způsobem 
jed  na kořist nebo na útočníka účinkuje. Sa-
mozřejmě se také dostaneme k otázce, který 
živočich  je nejjedovatější na světě, a dozvíš se 
také,  co všechno se dá chápat pod označením 
„nejjedovatější“. Tato přednáška nabízí navíc 
perfektní úvod pro doprovodný workshop „Může 
být jed užitečný? O využití živočišných jedů  
v lékařství“.
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Montagnachmittag ist für alle Sport und Spiel angesagt. Am Dienstag, Mittwoch, Donnerstag und Freitag 
bieten wir Workshops und Exkursionen an. Es ist nicht möglich zwei Workshops gleichzeitig zu besuchen. Für 
diese ist jeweils nur eine bestimmte Anzahl an TeilnehmerInnen vorgesehen, daher musst du dich anmelden. 
Gleichzeitig mit diesem Infobuch haben wir dir auch den Link für die Anmeldung zu den Workshops und Ex-
kursionen zugeschickt. Bitte studiere bereits jetzt das Programm und melde dich gleich online an.
Hast du bereits jetzt Fragen dazu, dann rufe uns einfach an oder maile uns!

V pondělí odpoledne budou pro všechny připraveny sportovní aktivity a hry. V úterý, středu, čtvrtek a pátek 
se můžeš těšit na workshopy a exkurze. Pozor, není možné být přítomen na dvou workshopech najednou. 
Každého workshopu se může zúčastnit jen omezený počet účastníků, proto je nutné se dopředu přihlásit. 
Současně s touto informační brožurkou jsme ti zaslali i odkaz na stránku, kde se můžeš přihlásit na jednotlivé 
workshopy a exkurze. Prostuduj si tedy program a hned se přihlas on-line. Pro případné dotazy jsme k dispo-
zici buď na níže uvedeném telefonním čísle nebo na e-mailu!

workshops – nachmittag workshopy – odpoledne 

Sportolympiade

Ort: Sportplatz | Zeit: 14.00–17.30  
Anzahl: alle Jungstudierenden

Der Montagnachmittag dient einem allgemeinen 
ersten Kennenlernen – und das wollen wir mit 
Spiel & Spaß & Abenteuer machen!
Bei der Sportolympiade werden wir gemeinsam, 
im Team, verschiedenste Aufgaben erfüllen!

Ablauf:
• Eröffnung, Einteilung in Teams, gemeinsames
 Aufwärmspiel
• Absolvieren einzelner sportlichen Aufgaben auf 
 einzelnen Standorten
• Beendung der Sportolympiade und Übergabe 
 der Ergebnisse zur weiteren Auswertung

Die Aufgaben: 

Niedrige Seilbarrieren
Die Barrieren befinden sich in einer Höhe von  
zirka 50 cm über der Erde, angebunden unter 
den Bäumen. Länge: 3–4 Meter. Es werden unter-
schiedliche Varianten dieser Barrieren vorbereitet. 
Bei der Überwindung der Barrieren werden vor al-
lem die Richtigkeit und die Zeit ausgewertet.
Schi
Das ganze Team stellt sich hintereinander auf 
einen Schi, nimmt einen Bindfaden, der am Schi  
befestigt wird und versucht, gemeinsam die Stre-
cke zu absolvieren (so schnell wie möglich!).

Würfel
Mittels eines Gummibandes, das mit einem Seil in 
vier Seiten ausgedehnt wird, versucht das Team, 
einen Turm aus Holzwürfel zu bauen. 
Fliegender Teppich
Ihr steht auf einem Stoffstück und bemüht euch, 
ohne den Boden außerhalb des Stoffs zu betre-
ten, ihn verkehrt umzudrehen. Entscheidend ist 
es, wie schnell es euch gelingt.
Lebendige Steine
Das Team versucht, die festgelegte Strecke auf 
den sich bewegenden Steinen mit einem Tisch-
tennisball auf einem Löffel zu übergehen. Die Teil-
nehmerInnen und der Ball dürfen nicht den Boden 
berühren, sie dürfen sich nur auf den Steinen be-
wegen. Die Zeit zählt!
Umbrellafreegolf
Ihr versucht (wie beim Golfspiel), einzelne Ziele 
(Holzstangen) in einer bestimmten Reihenfolge 
mit einem Frisbee zu treffen. Es wird die Anzahl 
der Würfe ausgewertet.
Bumperball 
Einfach in eine aufgepumpte weiche Kugel sprin-
gen und Spaß haben! Rollen, Überschläge, Zu-
sammenstoß, Zweikampf,... usw.!

Zum Schluss werden die Zeiten ausgewertet – 
und natürlich gibt's danach auch eine Sieger- 
ehrung!

Sportovní olympiáda

Místo: hřiště | Čas: 14.00–17.30 
Počet: všichni mladí studenti

Pondělní odpoledne slouží k všeobecnému sezná-
mení -  a to chceme udělat pomocí her & legrace 
& dobrodružství.
Během sportovní olympiády budeme společně  
v týmu plnit nejrůznější úkoly.

Průběh:
• Zahájení, rozdělení do týmů, společná 
 zahřívací hra
• Absolvování jednotlivých aktivit na stanovištích
• Ukončení sportovní olympiády a předání 
 výsledků k dalšímu vyhodnocení

Úkoly:

Nízké lanové překážky
Překážky v délce 3–4 m se nacházejí  ve výšce 
cca 50 cm nad zemí, navázané mezi stromy. 
Připraveno bude několik  typů těchto překážek. Při 
překonávání překážek bude hodnoceno správné 
provedení a rychlost.
Lyže
Celý tým se postaví za sebe na jedny lyže, uchopí 
provázky přivázané k lyžím do ruky a společně se 
na lyžích snaží projít stanovenou trať (samozřejmě 
co nejrychleji).

Kostičky
Pomocí gumy roztahované provázky do čtyř stran 
se tým snaží postavit komín z dřevěných kostiček.
Létající koberec
Stoupnete si na kus látky a bez toho, abyste 
ji  opustili  (stoupli mimo ni), se ji snažíte otočit  
naruby. Hodnotí se čas, za který se vám to podaří.
Živé kameny
Tým se snaží projít stanovenou trasu po pohybli-
vých kamenech s pingpongovým míčkem na lžíci. 
Míček ani soutěžící nesmí z kamenů spadnout. 
Hodnotí se čas.
Umbrellafreegolf
Soutěžící se snaží po vzoru golfu létajícím talířem 
trefit jednotlivé mety (dřevěné tyčky) ve stano-
veném pořadí. Hodnotí se počet hodů talířem 
vedoucí k dosažení všech met.
Bumperball 
Stačí jen vlézt do nafouklé měkké plastové „koule 
s nožičkama“ a zábava je tady! Koulení,  přemety, 
srážky, souboje a podobně!

Závěrem budou vyhodnoceny dosažené časy  
– a samozřejmě dojde také na vyhlášení vítězů!

montag – pondělí



Wald und Mensch
Ort: im Wald um Raabs | Zeit: 14.00–17.30  
Anzahl: max. 25
Michaela Strohmer, Waldpädagogin
Karin Theresa Öhlinger, Naturcoach

Wald, Les, Forest, 
Bosque, Foraoi-
se: egal in welcher 

Sprache – Wald 
weckt in jedem Men-

schen Gefühle und ist 
mit starken Emotionen 

verbunden. Wie stehst du 
zum Thema Wald?

 Unser Workshop steht ganz im 
Zeichen von Mutter Natur. Mithilfe von all deinen 
Sinnen möchten wir dich auf die Vernetzung in und 
um den Lebensraum Wald aufmerksam machen. 
Das Grün dieses Planeten ist für uns Menschen und 
unsere ganzheitliche Gesundheit unersetzlich. Seit 
Anbeginn der Menschheit stellt der Wald mit seinen 
gigantischen Baum-Riesen eine zentrale Rolle dar. 
Die Bäume sind und bleiben das ultimative Sinnbild 
für Größe, Stärke und Gesundheit. Nicht umsonst su-
chen wir Menschen deren Nähe. Wir laden dich ein, 
die Faszination WALD mit uns neu und einzigartig zu 
erLEBEN!

Les a člověk
Místo: v lese okolo Raabsu | Čas: 14.00–17.30  
Počet: max. 25
Michaela Strohmer, certifikovaná lesní pedagožka
Karin Theresa Öhlinger, kouč z oblasti přírody

Les, Wald, Forest, Bosque, Foraoise: ať již  
v kterémkoliv jazyce – les probouzí v každém člově-
ku určité pocity a je spojen se silnými emocemi. A jak 
se díváš ty na téma lesa? Náš workshop je komplet-
ně ve znamení matky přírody. Chceme tě upozornit, 
jak s pomocí všech svých smyslů můžeš vnímat, jak 
je vše v lese a jeho okolí vzájemně propojeno. Zeleň 
této planety je pro nás lidi a pro naše komplexní zdra-
ví zcela nenahraditelná. Už od samého počátku lidst-
va hraje les se svými stromy – velikány – ústřední roli. 
Stromy jsou a zůstávají výraznými symboly pro veli-
kost, sílu a zdraví. Ne nadarmo vyhledáváme my lidé 
jejich blízkost. Zveme tě k tomu, abys s námi nově  
a jedinečně PROŽIL fascinaci LESEM!

Wir reisen in die Zukunft – kommst 
du mit? 
Wohnen in der Zukunft* (Teil 1)
Ort: JUFA | Zeit: 14.00–17.30 | Anzahl: max. 20
Renate Bauer MDes, Innovationsgestalterin, 
Service Designerin, Design Thinkerin

Wie werden wir in 20 Jah-
ren wohnen? Diese Frage 
beschäftigt uns die ge-
samten drei Nachmittage! 
Dabei arbeiten wir wie 
Designer und entwickeln 
mit viel Freude Ideen für 
unsere Zukunft.
1. Tag: Wir reisen ab – 

und zwar ins Jahr 2035! Um neue 
Ideen zu entwickeln „reisen“ wir gedanklich in die 
Zukunft. Wir betrachten spielerisch – jetzt mit den 
Augen von Erwachsenen – unser Lebensumfeld.

! * ACHTUNG: Dieser Workshop besteht aus 
3 Teilen. Wenn du ihn besuchen willst, mel-

de dich bitte auch für die Folgeworkshops am  
Donnerstag (Seite 38) und Freitag (Seite 43) an!

Cestujeme do budoucnosti 
– pojedete s námi? 
Bydlení v budoucnosti* (1. část)
Místo: JUFA | Čas: 14.00–17.30 | Počet: max. 20 
Renate Bauer, MDes Master of Design
autorka tvůrčích inovací, Service Designer and 
Design Thinker

Jak budeme bydlet za 20 let? Tato otázka nás bude 
zaměstnávat po tři celá odpoledne! Přitom budeme 
pracovat jako návrháři a s velkou radostí budeme 
rozvíjet nápady pro naši budoucnost.
1. den: Vydáváme se na cestu – a to sice do roku 
2035! K tomu, abychom mohli rozvinout nové nápa-
dy, „cestujeme“ v myšlenkách do budoucnosti. Hra-
vou formou – nyní z pohledu dospělých – posuzuje-
me naše okolní prostředí pro život.

! * POZOR: Tento workshop má 3 části. Pokud 
ho chceš navštívit, přihlaš se prosím také  

na následné workshopy ve čtvrtek (s. 38) a pá-
tek (s. 43)!
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Musik, Rhythmus, Bewegung und 
Alltagsleben im südlichen Afrika 
Ort: JUFA | Zeit: 14.00–17.30 | Anzahl: max. 20
Mag.a Cornelia Pesendorfer (Ö), Oboistin, Sänge-
rin, Chorleiterin, Ethnologin, Musikwissenschaftlerin
Vusa Mkhaya (Zimbabwe), Sänger, Songwriter, 
Musikproduzent, Kulturaktivist und Mitglied des preis-
gekrönten simbabwischen Gesangstrios Insingizi

Es liegt eine beein-
druckende Kraft in 
der menschlichen 

Stimme und wenn 
sich ungewöhnliche 

Stimmen zum gemein-
samen Wohl vereinen 

werden sie zu einer "Vo-
kal-Gemeinschaft". Freu 

dich im einzigartigen Workshop mit 
Cornelia Pesendorfer und Vusa Mkhaya auf die ge-
meinsame Erfahrung des Lernens durch mündliche 
Überlieferung, den Frage-und-Antwort-Stil der traditio-
nellen Gesänge sowie Rhythmen und Songs des Nde-
bele-Volkes von Simbabwe. In diesem Gesangserleb-
nis lernst du auch den Wert und die Rolle der Musik 
und des Singens aus einer afrikanischen Perspektive 
kennen. Wir laden alle ein, die Musik und Rhythmus 
mögen (und gerne singen und mit ihrer Stimme nicht 
nur unter der Dusche punkten wollen). Sicher ist, dass 
hier nicht nur das älteste Instrument der Welt, deine 
Stimme, zum Einsatz kommen wird, sondern auch 
Spaß, Rhythmus und Bewegung garantiert sind.

Hudba, rytmus, pohyb 
a každodenní život v jižní Africe 
Místo: JUFA | Čas: 14.00–17.30 | Počet: max. 20
Mgr. Cornelia Pesendorfer (Rakousko), hobojistka, 
zpěvačka, vedoucí sboru, etnoložka, hudební vědkyně
Vusa Mkhaya (Zimbabwe), zpěvák, autor pís-
ní, hudební producent, kulturní aktivista a člen 
oceněného zimbabwského pěveckého tria Insingizi

V lidském hlase je působivá síla, a když se 
neobyčejné hlasy spojí k všeobecnému blahu, 
vznikne „hlasové společenství“. Můžeš se těšit  
na jedinečný workshop s Cornelií Pesendorfer  
a Vusou Mkhayem, na společnou zkušennost 
z učení ústním podáním, na styl otázka-od-

pověď v tradičních zpěvech, rytmech a pís-
ních lidu Ndebele ze Zimbabwe. Podíváš se 
na hudbu a zpěv z africké perspektivy a po- 
znáš i její hodnotu a roli. Zveme všechny, kteří 
mají rádi hudbu a rytmus (kteří rádi zpívají  
a chtějí zabodovat svým hlasem nejen při zpěvu 
ve sprše). Jisté je, že použijeme nejen nejstarší 
hudební nástroj na světě – svůj hlas, ale zažijeme 
také spoustu legrace, rytmu a pohybu.

Erste Hilfe – Auffrischung und 
Erzählungen aus dem Alltag
Ort: JUFA | Zeit: 14.00–17.30 | Anzahl: max. 20
Dr. Karlheinz Schmidt, Notarzt in Raabs

Dr. Karlheinz Schmidt ist Arzt in 
Raabs und erfahrener Notarzt. Er 
zeigt dir die wichtigsten lebens-
rettenden Sofortmaßnahmen. 
Nach einem theoretischen Input 
in der großen Gruppe kannst du 
dann an einzelnen Stationen 
direkt das Gehörte am Defi-
brillator und an der „Rescue- 

Anne“ üben.

První pomoc – osvěžení znalostí 
a příběhy z každodenního života
Místo: JUFA | Čas: 14.00–17.30 | Počet: max. 20
Dr. Karlheinz Schmidt, lékař záchranné služby  
v Raabsu

Dr. Karlheinz Schmidt je praktický lékař v Raab-
su a zkušený lékař záchranné služby. Ukáže vám 
nejdůležitější neodkladná opatření pro záchranu 
života. Po úvodní teorii ve velké skupině si můžete 
prakticky vyzkoušet práci s defibrilátorem nebo  
s cvičnou figurínou „Andulou“.

dienstag – úterý



32 33

workshops – nachmittag workshopy – odpoledne 

Exkursion ins Landesklinikum Horn
Ort: NÖ Landesklinikum Horn | Zeit: 14.00–17.30 
Anzahl: max. 20

Wir werfen einen Blick in die 
folgenden Abteilungen und wer-
den viel Neues erfahren:
Diätologie: Hören–Sehen–
Riechen. Wir laden dich ein, 
einen kurzen Abstecher in die 
Welt der Sinne mit uns zu er-
leben.
Radiologie: Wirf einen Blick 

ins Innere des Körpers und lerne die 
Organe und  Strukturen kennen, die wir zum Leben 
brauchen.
Geburtshilfe: Erste Schritte ins Leben. Lerne Kreiß-
zimmer, Kinderzimmer und Wochenbett kennen.
Das Gipszimmer: Versorgung des Knochenbru-
ches. Hier kannst du lernen, welche verschiedenen 
Gipsverbände es gibt, wie sie angelegt werden, wie 
schnell sie trocken sind und worauf man achten 
muss, damit der Gipsverband nicht kaputt wird 
und der Heilungsprozess bei einem Knochenbruch 
schnell verläuft.

Exkurze do Zemské kliniky Horn 
Místo: Dolnorakouská zemská klinika Horn
Čas: 14.00–17.30 | Počet: max. 20

Navštívíme následující oddělení a dozvíme se mno-
ho nového:
Dietologie: Slyšet–vidět–cítit. Zveme tě na krátký 
výlet do světa smyslů.
Radiologie: Podíváme se do vniřku těla a seznámí-
me se s orgány a strukturami, které potřebujeme 
k životu.
Porodnictví: První kroky v životě. Poznej porodní 
sál, pokoj novorozenců a novorodiček. 
Sádrovna: Ošetření zlomenin. Zde se můžeš naučit, 
jaké druhy sádrových obvazů existují, jak se dělají, 
jak rychle schnou a na co musíme dávat pozor, aby 
se sádra nepoškodila a léčebný proces zlomeniny 
probíhal rychle.  

Streetdance Workshop
Ort: JUFA | Zeit: 14.00–17.30 | Anzahl: max. 20
Jennifer Vacha, BetreuerInnen-Team Junge Uni 
Waldviertel, Studentin

Bist du ein großer Fan von 
Musik und hast Spaß an  
der Bewegung? Wolltest du 
schon immer einmal bei 
einem richtigen Dance-
battle dabei sein? Dann 
bist du beim Streetdance- 
Workshop genau richtig! 
Abtanzen, auspowern und 

Spaß haben ist angesagt, denn in 
einer Gruppe zu tanzen ist eine einzigartige und 
tolle Erfahrung. Wir werden wie Profitänzer unse-
re eigene kleine Choreographie erarbeiten und 
verschiedene Moves ausprobieren. Zur Krönung 
dürfen wir bei der Sponsionsfeier am Freitag vor 
Publikum unsere coole Choreo aufführen.

Streetdance Workshop
Místo: JUFA | Čas: 14.00–17.30 | Počet: max. 20
Jennifer Vacha, tým vedoucích Mladé univerzity 
Waldviertel, studentka

Jsi velkým fanouškem hudby a baví tě pohyb? 
Chtěl/a jsi už dávno být u správného Dancebatt-
le? Ano? Tak jsi v tomto workshopu naprosto  
na správném místě! Čeká nás tanec, vydání 
energie a zábava, protože tanec ve skupině je 
jedinečnou zkušenností a zážitkem. Jako profesi-
onální tanečníci a tanečnice nastudujeme malou 
choreografii a vyzkoušíme různé Moves. 
Vyvrcholením bude naše vystoupení během pá-
teční závěrečné slavnosti, kde předvedeme před 
publikem svoji skvělou choreografii.   

Was macht man mit einem
Therapiehund?
Ort: JUFA | Zeit: 14.00–17.30 | Anzahl: max. 15
Christine Steindl, MSc, Ergotherapeutin 

Was ist ein Therapiebegleit-
hund? Wie sieht der Einsatz 
eines Therapiebegleithundes
aus. Wie kommuniziert der 
Hund mit mir? Diese Fragen
werden im Rahmen des 
Workshops beantwortet. Es 
wird einerseits Allgemeines
zum Thema Einsatz eines 

Hundes in der Ergotherapie gebracht, 
andererseits wird mit Chica, einer 5-jährigen Aus-
tralian Shepherd Hündin gearbeitet. Wer will kann 
Tricks mit dem Hund ausprobieren und wir werden 
gemeinsam einen Parcours bauen. Es werden 
aber auch Inhalte der Vorlesung vom Vormittag 
praktisch angewendet. Im Mittelpunkt stehen 
dabei Bewegung, Denken, Wahrnehmung und ge-
meinsames spielerisches Entdecken.

Co se dělá s terapeutickým psem?
Místo: JUFA | Čas: 14.00–17.30 | Počet: max. 15 
Christine Steindl, MSc, Ergoterapeutka

Co je terapeutický doprovodný pes? Jak vypadá vy-
použití terapeutického doprovodného psa? Jak se
svým pánem pes komunikuje? Odpovědi na tyto 
otázky se dozvíte v průběhu tohoto workshopu.
Na jedné straně se dozvíte mnoho obecných in-
formací k tématu, na druhé straně bude lektorka 
pracovat s Chicou, pětiletou fenou australského 
ovčáka. Kdo z vás bude chtít, může si vyzkoušet 
triky se psem a společně absolvovat parkúr. Také 
si prakticky vyzkoušíte informace získané v do-
polední přednášce. Ve středu zájmu přitom bude 
stát pohyb, myšlení, pozorování a společné hravé 
objevování.

Notizen / poznámky:    
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Zoo Jihlava – macht euch auf ein 
Erlebnis gefasst!
Ort: Zoo Jihlava| Zeit: 14.00–17.30 | Anzahl: max. 20
Mag.a  Radka Vaňková, Zoopädagogin

Der Zoo Jihlava ist das meist-
besuchte Ausflugsziel der Re-
gion Vysočina. Ihr findet hier 
mehr als 1.000 Tiere von 
allen Kontinenten. Kommt 
mit uns in den zoologischen 
Garten und blickt einmal aus 
einem anderen Blickwinkel 
auf die Tiere. Während der 

Zoobesichtigung konzentrieren 
wir uns auf das Verhalten der Tiere, nehmen an 
ihrer Fütterung teil und einigen Tieren werden wir 
auch persönlich begegnen. Beim selbstständigen 
Forschen erkunden wir verschiedene Tierpräparate 
(z. B. Schädel, Haut, Eier, Gefieder). Der Besuch des 
Zoos Jihlava wird für euch so zu einem unvergessli-
chen Erlebnis. 

Zoo Jihlava – připravte se 
na zážitek!
Místo: Zoo Jihlava | Čas: 14.00–17.30 | Počet: max. 20
Mgr. Radka Vaňková, zoopedagog

Zoo Jihlava je nejvyhledávanější turistický cíl  
na Vysočině. Najdete zde více než 1 000 zvířat 
ze všech kontinentů. Vydejte se s námi do zoolo-
gické zahrady a podívejte se na zvířata trochu ji-
nak. Během prohlídky zoo se zaměříte na chování 
zvířat, zúčastníte se jejich krmení a s některými 
zvířaty se i osobně setkáte. Při samostatném 
bádání prozkoumáte různé přírodniny (např. leb-
ky, kůže, vejce, peří). Návštěva Zoo Jihlava se tak  
pro vás stane nezapomenutelným zážitkem.

Die Fidel & freie Improvisation 
Ort: Jihlava | Zeit: 14.00–17.30
Anzahl: max. 20  
MgA. Matěj Kolář, Musiker, Pädagoge, Performer

Erlebt ein einzigartiges Klang-
bad! 
Die traditionelle Volksmusik 
in der Region Jihlava hatte ihr 
eigenes einzigartiges Phäno-
men, ein Musikinstrument – 
die Fidel.
Wir stellen vor, worin sie sich 
von der Geige unterscheidet, 

wie sie entstand, wie Fidel-Ka-
pellen bereits vor zweihundert Jahren spielten, 
wir lernen ein altes Jihlaver Lied (halb tschechisch 
– halb deutsch) und unternehmen anschließend 
einen praktischen Versuch, dieses traditionelle 
Instrument in eine zeitgenössische improvisierte 
Komposition in Verbindung mit Laptop, Samplern 
und Synthesizern einzubinden. Musikinstrumente 
und Gesangsstimmen sind willkommen!

Skřipky a volná improvizace 
Místo: Jihlava | Čas: 14.00–17.30 | Počet: max. 20
MgA. Matěj Kolář, hudebník, pedagog, performer

Zažijte unikátní zvukovou koupel! 
Tradiční lidová hudba na Jihlavsku měla svůj jedi-
nečný fenomén, hudební nástroj – skřipky.
Představíme si, v čem se liší od houslí, jak vz-
nikly, jak hrávaly skřipkařské kapely už před 
dvěma sty lety, naučíte se starou jihlavskou písni-
čku (napůl česky – napůl německy) a poté usku-
tečníte praktický pokus začlenit starobylý nástroj  
do soudobé improvizované kompozice ve spojení  
s laptopem, samply a syntezátory. Hudební nástroje  
a zpěvácké hlasy vítány!

JIHLAVA – Ein anderer Blickwinkel
Ort: Jihlava | Zeit: 14.00–17.30
Anzahl: max. 20
Ing. Vladimír Kunc, Fotograf

Jihlava ist eine schöne fotoge-
ne Stadt, was man auf einer 
Reihe von Ansichtskarten se-
hen kann. Ziel des Workshops 
wird es sein, einen anderen 
Blickwinkel auf die Schönhei-
ten dieser Stadt zu finden, 
vor allem in nicht alltäglichen 
Aufnahmen (Untersichten, 
Aufsichten, Details, Durchsich-

ten, Schrägsichten, Reflexionen, …). Vergesst nicht, 
einen digitalen Fotoapparat und sicherheitshalber 
auch ein Kabel für den Anschluss an einen Com-
puter oder einen USB-Speicherkartenleser für die 
Bearbeitung der Fotos am Computer mitzubringen. 
Zum Abschluss des Workshops werdet ihr eure bes-
ten Fotos ausdrucken können. 

JIHLAVA – jiný úhel pohledu
Místo: Jihlava | Čas: 14.00–17.30 | Počet: max. 20
Ing. Vladimír Kunc, fotograf

Jihlava je krásné fotogenické město, což je vidět 
na řadě pohlednic. Cílem workshopu bude najít           
jiný úhel pohledu na krásy tohoto města, a to pře-
devším v netradičních záběrech (podhledy, nad-
hledy, detaily, průhledy, šikmé pohledy, odrazy…). 
Nezapomeňte si s sebou vzít digitální fotoaparát  
a pro jistotu také kabel pro připojení k počítači 
nebo USB čtečku své paměťové karty pro úpravu 
fotografií na počítači. Na závěr workshopu si bude-
te moci své nejlepší fotografie vytisknout. 

Vergnügungspark der 
Filmerfindungen
Ort: Dokumentarfilmzentrum Jihlava 
Zeit: 14.00–17.30 | Anzahl: max. 20
Lenka Jirků, Projektmanagerin 
Marie Barešová, Jiří Forejt, Veronika Bokšteflová

Gemeinsam begeben wir 
uns in einen Licht-Ver-
gnügungs-Park, der die 
Schönheit und Effekte 
von Praxinoskopen, Kine-
siskopen und Zootropen, 
also größerer oder kleine-
rer Erfindungen aufzeigt, 
die zur Entstehung der 

Kinematografie beigetra-
gen haben. Nach einer unterhaltsamen 
und kurzen Einführung der Brüder Lumière 
sehen wir uns einen Märchenstreifen an und wer-
den anschließend eigene Märchen gestalten.

Lunapark filmových vynálezů
Místo: Centrum dokumentárního filmu Jihlava 
Čas: 14.00–17.30 | Počet: max. 20
Lenka Jirků, projektový manažer, 
Marie Barešová, Jiří Forejt, Veronika Bokšteflová

Společně se vydáme do světelného lunaparku, 
který odhalí krásu a působivost praxinoskopů, ki-
nesiskopů a zootropů, a tedy větších či menších 
vynálezů, jež pomohly ke vzniku kinematografie. 
Po zábavném a krátkém úvodu bratří Lumiérů se 
podíváme na jedno pohádkové pásmo a poté si 
budeme vytvářet vlastní pohádky.

mittwoch – středa

Notizen / poznámky:     
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Abenteuer im Theater Horácké 
divadlo
Ort: Theater Horácké divadlo, Jihlava 
Zeit: 14.00–17.30 | Anzahl: max. 20
Kateřina Dušková, künstlerische Leiterin
Bára Jandová, Dramaturgin

Die Kreativwerkstatt Gesichts- 
und Körpermetamorphosen 
leiten Schauspielerinnen und 
Schauspieler des Theaters 
Horácké divadlo Jihlava ge-
meinsam mit der künstleri-
schen Leiterin, Kateřina Duš-
ková, und der Dramaturgin 
Barbora Jandová. Mit uns 
werdet ihr in das Abenteuer 

der nonverbalen Kommunikation eintauchen, die 
Körpersprache entdecken, und unter anderem 
die Grundlagen der Tuchakrobatik ausprobieren. 
In der Kreativwerkstatt könnt ihr Masken und 
Jongliergeräte basteln, und wenn uns die Sterne 
gewogen sind, krönen wir den gemeinsamen Tag 
mit einem kleinen Auftritt. 

Dobrodružství v Horáckém divadle
Místo: Horácké divadlo Jihlava | Čas: 14.00–17.30  
Počet: max. 20
Kateřina Dušková, umělecká šéfka HDJ
Bára Jandová, dramaturgyně

Tvořivou dílnu metamorfózy tváře a těla vedou 
herci Horáckého divadla Jihlava společně s u- 
měleckou šéfkou Kateřinou Duškovou a dra-
maturgyní Barborou Jandovou. Spolu s námi se 
pustíte do dobrodružství neverbální komunikace, 
objevování řeči těla, vyzkoušíte si základy nejen 
šálové akrobacie, v tvořivé dílně si vyrobíte mas-
ky, žonglérské pomůcky, a když nám budou přát 
hvězdy, završíme společně strávený den malým 
vystoupením.

Die Arbeit der Feuerwehrleute 
hautnah erleben 
Ort: Jihlava | Zeit: 14.00–17.30 
Anzahl: max. 20
Oberst Ing. Petr Kotinský, Dr. phil., 
Direktor der Gebietshauptabteilung 

Zur Einführung machen wir 
uns mit dem System des 
Brandschutzes vertraut, wie 
ein Brand zu Hause oder in 
der Natur entstehen kann, 
was im Fall eines Brandes 
zu tun ist und wie man sich 
verhalten sollte, wenn zum 
Beispiel Kleidung zu bren-

nen beginnt. Wir probieren 
Feuerwehrkleidung und Atemgeräte aus. Uns 
erwarten eine Demonstration des Löschens von 
brennendem Öl und Wettkämpfe im Transport 
eines Verletzten auf einer Trage, im Wickeln von 
Schläuchen oder im Errichten einer Leitung und 
im Wasserspritzen – natürlich wenn das Wetter 
mitspielt. Ihr probiert den Transport einer Übungs-
puppe durch Tragen und Ziehen aus, ihr klettert 
gesichert auf eine Leiter und wir zeigen euch 
mobile Technik und auch, wie sich unsere Feuer-
wehrleute bei der Kletterausbildung vorbereiten.

Práce hasičů na vlastní kůži
Místo: Jihlava | Čas: 14.00–17.30 | Počet: max. 20
plk. Ing. Petr Kotinský, PhD., ředitel územního 
odboru

Na úvod se jen krátce seznámíte se systé-
mem požární ochrany v ČR, jak může vzniknout 
požár doma nebo v přírodě, co dělat v případě 
požáru a jak se zachovat, pokud začne třeba 
kamarádovi hořet oblečení. Ukážeme si a vy-
zkoušíme hasičské oděvy a dýchací přístroje. 
Čeká vás ukázka hašení hořícího oleje, soutěž  
v přenášení zraněného na nosítkách, v motání ha-
dic nebo ve vytvoření vedení a stříkání vodou – po-
kud nám to samozřejmě počasí dovolí. Vyzkoušíte 
si i transport figuríny přenášením, tažením, vyleze-
te si na žebřík s jištěním a ukážeme vám mobilní 
techniku a také to, jak se připravují naši hasiči  
při lezeckém výcviku.

Die Suche nach dem Ornament
Ort: Brtnice | Zeit: 14.00–17.30 | Anzahl: max. 20
Mag.a Eva Strouhalová, Abteilung Öffentlichkeits-
arbeit Mährische Galerie Brünn 
Mag.a Markéta Skotáková

In diesem Workshop unterneh-
men wir eine Abenteuerreise 
zum Ornament. Was ist ein 
Ornament, wo finden wir es, 
wie entsteht es, warum fas-
zinierte es Josef Hoffmann? 
In seinem Geburtshaus und 
insbesondere im Garten stel-
len wir fest, wie viele unter-
schiedliche Formen ein Orna-

ment haben kann. Wir nehmen ihre Abdrücke und 
nutzen sie zur Verzierung. Eine unendliche Menge 
von Ornamenten wird auch im Kaleidoskop verbor-
gen sein, das wir selbst basteln.

Hledání ornamentu 
Místo: Brtnice | Čas: 14.00–17.30 | Počet: max. 20
Mgr. Eva Strouhalová, oddělení pro práci s veřej-
ností, Moravská galerie v Brně 
Mgr. Markéta Skotáková

Na workshopu podniknete dobrodružnou cestu  
za ornamentem. Co je ornament, kde ho najdeme, 
jak vzniká, proč okouzlil Josefa Hoffmanna? 
V jeho rodném domě, a zejména na zahradě, 
zjistíme, kolik různých podob může ornament mít. 
Sejmeme jejich otisky a použijeme ke zdobení. 
Nekonečné množství ornamentů bude ukryto také  
v krasohledu, který si sami vytvoříme.

mittwoch – středa

Notizen / poznámky:    
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Kopf und Bauch verbinden – Selbst-
steuerung, Lernmotivation und das 
Treffen kluger Entscheidungen
Ort: JUFA | Zeit: 14.00–17.30 | Anzahl: max. 20 
Mag.a Martina Kristler, s. Seite 24

Warum fällt es mir oft so schwer, mit dem Lernen 
zu beginnen? Wie schaffe ich es endlich regel-
mäßig Sport zu machen?  Warum sagt mir mein 
Verstand ganz klar, dass etwas richtig ist, und ich 
schaffe es dann doch nicht es umzusetzen?
Jeder Mensch hat in seinem Gehirn zwei Informa-
tionsverarbeitungssysteme, die seine Handlungen 
steuern – den Verstand und die unbewussten 
„Bauch-Gefühle“. Damit wir es schaffen, die Auf-
gaben die wir uns vornehmen gut und motiviert 
umzusetzen, müssen beide Systeme zusammen-
arbeiten. Damit das gelingt, ist es wichtig diese 
beiden Systeme kennenzulernen und sie bewusst 
wahrzunehmen. Außerdem finden wir mit Hilfe der 
Arbeit in Kleingruppen heraus, warum wir manche 
Aufgaben nicht gut schaffen oder Ziele nicht er-
reichen, und entwickeln Lösungsideen, wie es uns 
zukünftig besser gelingen kann.

Propojení hlavy a břicha – sebeo-
vládání, motivace k učení a chytré 
rozhodování
Místo: JUFA | Čas: 14.00–17.30 | Počet: max. 20
Mgr. Martina Kristler, viz. s 24

Proč ti často připadá tak neskutečně obtížné začít 
vůbec s učením? Kdy už se „dokopu" k tomu, 
abych konečně pravidelně sportoval?  Proč mi můj 
rozum docela jasně napovídá, že něco je správ-
né, ale já to i přesto nejsem schopen realizovat? 
Každý člověk má ve svém mozku dva systémy 
pro zpracování informací, které řídí jeho jednání – 
jednak rozum a pak nepovědomý „zvláštní pocit  
v břiše“. Abychom dokázali dobře a motivovaně  
uskutečnit úkoly, které si klademe, musí oba systémy 
spolupracovat. Aby se to podařilo, je důležité oba tyto 
systémy poznat a vědomě je vnímat. Kromě toho pro-
střednictvím práce v malých skupinkách vypátráme, 
proč spoustu úkolů nezvládáme dobře nebo nedosáh-
neme svých cílů, a najdeme možnosti řešení, jak by se 
nám to v budoucnosti mohlo podařit lépe.

Wir reisen in die Zukunft – 
kommst du mit? 
Wohnen in der Zukunft* (Teil 2)
Ort: JUFA | Zeit: 14.00–17.30 | Anzahl: max. 20
Renate Bauer MDes, siehe Seite 31

2. Tag: Heute ist Donnerstag, der 6. August 
2035. Wir sind noch immer 20 Jahre älter. Was 
fällt uns auf? Was ist jetzt anders? Wir sammeln 
diese Zukunftserfahrungen, vervollständigen 
unseren Plan und beginnen damit ein Modell zu 
bauen.

! * ACHTUNG: Dieser Workshop besteht aus  
drei Teilen. Wenn du ihn also besuchen willst, 

melde dich bitte auch für die jeweiligen Work-
shops am Dienstag (Seite 31) und Freitag  
(Seite 43) an!

Cestujeme do budoucnosti – poje-
dete s námi? 
Bydlení v budoucnosti* (2. část)
Místo: JUFA | Čas: 14.00–17.30 | Počet: max. 20 
Renate Bauer MDes, s. 31

2. den: Dnes je čtvrtek,  6. srpen 2035. Jsme už  
o dvacet let starší. Co nás napadá? Co je teď jiné? 
Sbíráme tyto zkušenosti z budoucnosti, kompletu-
jeme náš plánek a začínáme stavět model.

! * POZOR: Tento workshop má 3 části. Pokud 
ho chceš navštívit, přihlaš se také na odpo-

vídající workshopy v úterý (s. 31) a pátek (s. 43) !

Junge Uni im Klinikum –
Das Landesklinikum Waidhofen 
an der Thaya stellt sich vor
Ort: Waidhofen/Thaya | Zeit: 14.00–17.30 
Anzahl: max. 25
Marianne Dacho, MSc, 
NÖ Landesklinikum Waidhofen an der Thaya

Gesund zu bleiben ist unser 
wichtigstes Ziel!
Bei deinem Besuch in unse-
rem Klinikum erhältst du in-
teressante Einblicke in den 
Krankenhausalltag. Die Be-
sichtigung einzelner Abteilun-
gen und das Kennenlernen 
medizinischer Behandlungs-

möglichkeiten sind fixer Be-
standteil des Programms. Nun, warst du schon 
einmal PatientIn? Was passiert, wenn du als Pa-
tienIn im Krankenhaus ankommst? Erfahre alles 
Wissenswerte und stelle viele Fragen! 

Mladá univerzita na klinice 
Zemská klinika Waidhofen/Thaya 
se představuje
Místo: Waidhofen/Thaya |Čas: 14.00–17.30 
Počet: max. 25
Marianne Dacho, MSc, 
zemská klinika Waidhofen/Thaya

Zůstat zdravý – to je náš důležitý cíl!
Při své návštěvě na naší klinice ti nabídneme 
zajímavé náhledy do všedního dne v nemocni-
ci. Návštěva jednotlivých oddělení a seznámení  
s různými možnostmi lékařského ošetření jsou pev- 
nou součástí programu. Ptáme se tedy, byl jsi již 
někdy pacientem? Co se odehrává, když přijdeš  
do nemocnice jako pacient? Můžeš získat hodnot-
né informace a položit nám spoustu otázek! 

Mein Tuch ist eine Blume – ein 
Ausflug in die Welt des Theaters
Ort: Theater an der Mauer TAM Waidhofen/Thaya 
Zeit: 14.00–17.30 | Anzahl: max. 15
Christine Eisner, Theaterpädagogin

Theater bietet dir die Möglich-
keit, mit Stimme, Sprache, 
Gestik und Bewegung die Aus-
drucksmöglichkeiten deiner 
Person zu erfahren und zu er-
weitern. Wenn du also Thea-
terluft schnuppern möchtest, 
dich gerne verkleidest und in 
andere Rollen schlüpfst, bist 

du im Theater an der Mauer richtig.
Wir begeben uns in die Welt der Fantasie und zei-
gen unsere Gefühle wie Stolz, Wut, Trauer, Erstau-
nen und Freude in Form von Statuen und Impro-
visationen. Taschen, Gürtel und Schuhe werden 
unter anderem deine Requisiten, mit deren Hilfe 
du spielerisch lernst, kurze Texte darzustellen.  
Durch die Bewegung zur Musik erfahren wir Le-
bensfreude und entdecken, dass Theaterspielen 
sehr viel Spaß macht.

Můj šátek je květina – výlet 
do světa divadla
Místo: Divadlo TAM Waidhofen/Thaya 
Čas: 14.00–17.30 | Počet: max. 15
Christine Eisner, divadelní pedagožka

Divadlo ti nabízí příležitost dozvědět se o mož-
nostech vyjádření osobnosti prostřednictvím hla-
su, řeči, gestikulace a pohybu a také se naučit 
tyto možnosti dále rozvíjet. Pokud se tedy chceš 
nadýchat divadelního vzduchu, pokud se rád pře-
vlékáš a necháš se přenášet do jiných rolí, pak jsi 
správně v Divadle u zdi. 
Vydáme se do světa fantazie a ve formě soch  
a improvizací předvedeme své pocity, jako je 
pýcha, zlost, smutek, údiv a radost. Pomocí rekvi- 
zit jako jsou tašky, pásky a boty, se hravou formou 
naučíš přednášet krátké texty.  Díky hudbě prová-
zející pohyb zažijeme radost ze života a objevíme, 
že hraní divadla představuje velkou zábavu.

donnerstag – čtvrtek



40 41

workshops – nachmittag workshopy – odpoledne 

Wir bauen einen Roboter!
Ort: JUFA | Zeit: 14.00–17.30 | Anzahl: max. 15
Michael Happl, BSc, BetreuerInnen-Team Junge 
Uni Waldviertel, Studium der Mechatronik an der 
FH Wr. Neustadt

Wer von Technik begeistert ist, ist 
hier genau richtig! Roboter neh-
men uns üblicherweise schwere 
oder unangenehme Arbeiten ab. 
Diese Maschinen sind aber viel 
zu kompliziert um sie an nur 
einem Nachmittag zu erklären. 
Deswegen sehen wir uns ge-
meinsam die Funktionsweise 
eines einfacheren, selbststän-

dig fahrenden Roboters an. Anschließend darf jeder 
das gerade Gelernte umsetzen und selber einen sol-
chen Roboter zusammenbauen. Nach der Inbetrieb-
nahme darfst du ihn auch nach Hause mitnehmen!

Stavíme robota! 
Místo: JUFA | Čas: 14.00–17.30 | Počet: max. 15
Michael Happl, BSc, tým vedoucích Mladé 
Univerzity Waldviertel, student mechatroniky 
Odborná vysoká škola Vídeňské Nové Město 

Ten, kdo se s nadšením zajímá o techniku, je tady 
na správném místě! Roboti za nás přebírají obvy-
kle těžké nebo nepříjemné práce. Tyto stroje jsou 
ale mnohem komplikovanější, než se dá vysvětlit 
během jednoho odpoledne. Proto se společně po-
díváme na způsob fungování jednoduchého, sa-
mostatně jezdícího robota. Poté bude moci každý 
realizovat to, co se právě naučil, a sám si takového 
robota sestavit. Po jeho uvedení do provozu si ho 
můžeš také vzít s sebou domů!

Andere Länder, andere Brillen
Ort: JUFA | Zeit: 14.00–17.30 | Anzahl: max. 25
Ümit Mares-Altinok, MAS, Kulturdolmetscherin 
und Coach

Wir begegnen ständig Men-
schen aus anderen Ländern, 
anderen Kulturen, mit unter-
schiedlichen Religionen, Haut-
farben und Lebensarten. Dabei 
kann es auch immer wieder zu 
Missverständnissen kommen 
und oftmals liegt es daran, 
dass wir viel zu wenig vonei-
nander wissen. In manchen 

Ländern werden gewisse Verhaltensweisen als höf-
lich und freundlich angesehen und in anderen wie-
derum ist es ein Tabu. Deine eigene Kultur kannst 
Du gut mit einer Brille vergleichen, durch die du die 
Welt siehst. 
Es gibt aber noch viele andere Brillen und gemein-
sam werden wir einige neue Modelle auszuprobie-
ren! Das, was Du sehen wirst, ist vor allem nur eines: 
ANDERS! ☺ 

Jiné země, jiné brýle
Místo: JUFA | Čas: 14.00–17.30 | Počet: max. 25
Ümit Mares-Altinok, tlumočnice v oblasti kultury 
& kouč

Stále potkáváme lidi z jiných zemí, z jiných kultur,  
s rozdílnými náboženstvími, barvou pleti  a způsobem  
života. Přitom může opětovně docházet k nedoro-
zuměním a často je to tím, že toho o sobě navzá-
jem hodně málo víme. V mnohých zemích jsou 
určité způsoby chování posuzovány jako zdvořilé  
a přátelské, v jiných jsou naopak tabu.
Svou vlastní kulturu můžeš přirovnat k brýlím, který-
mi vidíš svět. Kromě toho ale existuje spousta jiných 
brýlí a společně si některé nové modely vyzkoušíme!
To, co uvidíš, je především jedno jediné: JINÉ! ☺

Bürgeraktivismus, Menschenrech-
te und die Rolle des Dokumentar-
films als Inspirationsquelle
Ort: JUFA | Zeit: 14.00–17.30 | Anzahl: max. 20
Mgr. Vlasta Vyčichlová, Pädagogin, Lektorin und 
Bürgeraktivistin

In unserem Workshop werden 
wir uns mit dem „Bürgerakti-
vismus“ beschäftigen. Weißt 
du, was das bedeutet? Zuerst 
sehen wir gemeinsam den 
Dokumentarfilm „Lotte, ein 
Herz für Obdachlose“ an. Die 
Hauptdarstellerin hat einen 
mutigen Plan: sie will mit 

ihren Freunden Essen für Leute, die in 
ihrer Stadt Köln ohne Dach überm Kopf leben, 
zubereiten und verteilen. Hattest auch du schon 
einmal einen solchen Plan – jemandem zu helfen 
oder etwas zum Besseren zu ändern? Wir werden 
über Bürgeraktivismus diskutieren, darüber, was 
Menschenrechte sind, und du siehst Möglichkei-
ten, wie auch du und deine Freunde helfen könnt. 
Es wird auch gezeigt, wie ein Dokumentarfilm 
junge Leute inspirieren kann, etwas zu tun, einen 
Plan vorzubereiten um Dinge zu ändern oder zu 
einer Veränderung beizutragen. Denn: Wer, wenn 
nicht du?     

Občanský aktivismus, lidská práva 
a role dokumentárního filmu jako 
zdroje inspirace
Místo: JUFA | Čas: 14.00–17.30 | Počet: max. 20
Mgr. Vlasta Vyčichlová; pedagožka, lektorka 
a občanská aktivistka

V našem workshopu se budeme zabývat 
občanským aktivismem. Víš, co to znamená? Ne-
jprve se společně podíváme na dokumentární film 
Lotte, srdce pro bezdomovce, jehož hlavní hrdinka 
má smělý plán, chce totiž se svými přáteli připra-
vit a rozdat jídlo lidem bez domova, kteří bydlí  
v jejím měste, Kolíně nad Rýnem. Měli jste také 
někdy plán, že byste chtěli někomu pomoc nebo 
něco kolem sebe změnit k lepšímu? Během work-
shopu budete diskutovat o tématu lidských práv 
a občanském aktivismu a dozvíte se o dalších 
možnostech, jak se i vy sami se svými kamarády 
můžete zapojit. Seznámíte se více s tím, jak může 
dokumentární film inspirovat mladé lidi k akci  
a jak si připravit plán k tomu, abyste mohli věci ko-
lem sebe měnit nebo k určité změně sami přispět. 
Protože: Kdo jiný než vy?

donnerstag – čtvrtek
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workshops – nachmittag workshopy – odpoledne 

Body – Rhythm – Sound
Ort: JUFA | Zeit: 14.00–16.00 | Anzahl: max. 20
Mag.a  Anita Gritsch, Künstlerin & Trainerin in den 
Bereichen Body Music, Percussion, Perkussiver 
Tanz, Musik- und Bewegungspädagogik, Sprachen 

Body Music – das ist Musik, 
die jederzeit und jederorts 
spontan entstehen kann, da 
wir unser Instrument immer 
dabei haben - und es hat 
noch einiges mehr an Sounds 
zu bieten als nur Klatschen 
und Stampfen. Wir werden 
in diesem Workshop viele 
davon in coolen Grooves 

verwenden, ein Arrangement erarbeiten, unsere 
Koordination und Reaktion herausfordern, zwi-
schen Beats und Offbeats surfen, miteinander 
improvisieren und über die Musik miteinander 
kommunizieren. Dafür gibt es keine Voraus- 
setzungen, denn: wir alle haben Rhythmus im Kör-
per.  Dabei werden sich auf jeden Fall jede Menge 
neue Synapsen knüpfen und die Gehirnhälften 
besser miteinander vernetzen. Eine weitere Ne-
benwirkung: jede Menge Spaß!

Body – Rhythm – Sound
Místo: JUFA | Čas: 14.00–16.00 | Počet: max. 20 
Mgr. Anita Gritsch, umělkyně & trenérka v oblas-
tech Body Music, Percussion, perkusivní tanec, 
hudební a pohybová pedagogika, jazyky

Body Music – to je hudba, která může vznikat 
spontánně kdykoliv a na kterémkoliv místě, protože 
svůj nástroj máme stále sebou – a ten nám nabízí 
o něco víc zvuků než jen tleskání a podupávání.              
V tomto workshopu jich spoustu použijeme ve skvě- 
lých Grooves, vypracujeme aranžmá,  bude  to výzva 
pro naši koordinaci  a naše reakce, budeme surfo-
vat mezi beaty a offbeaty, vzájemně improvizovat 
a komunikovat mezi sebou o hudbě. Pro nic z toho 
neexistují žádné zvláštní předpoklady, protože: všich-
ni přece máme rytmus v těle.  V každém případě  
se vytvoří neskutečné množství nových synapsí  
a naše mozkové hemisféry budou vzájemně lépe 
propojené. A další vedlejší účinek: spousta zábavy! 

Klettern mit Stefan
Ort: JUFA | Zeit: 14.00–16.00 | Anzahl: max. 10
Stefan Heimpel

Ich möchte euch meine Lieb-
lingssportart vorstellen: Klet-
tern/Bouldern! Fast meine 
ganze Freizeit verbringe 
ich schon seit einigen Jah-
ren an den Felswänden 
des Waldviertels. Dieser 
Sport hat mich ganz in sei-
nen Bann gezogen. Nun 
möchte ich auch euch für 

diesen Sport begeistern indem ich euch 
einige Bereiche des Kletterns vorstelle. 
Programm: kurzer Einblick in meine Welt des 
Kletterns, danach selbst Ausprobieren an der 
Boulderwand. Ich freu‘ mich auf euch und euer 
Interesse!

Lezení se Stefanem
Místo: JUFA | Čas: 14.00–16.00 | Počet: max. 10
Stefan Heimpel

Rád bych vám představil svůj nejoblíbenější sport: 
lezení/bouldering! Téměř veškerý svůj volný čas 
trávím již několik let na skalních stěnách ve Wald-
viertelu. Tento sport mne zcela uchvátil. Nyní bych 
pro něj rád nadchl i vás a představil vám něko-
lik oblastí lezení. Program: krátký vstup do světa 
lezení, potom budete moci vyzkoušet vše sami  
na lezecké stěně. Těším se na váš zájem!

Kann Gift nützlich sein? 
Über die Anwendung tierischer Gifte in der 
Medizin

Ort: JUFA | Zeit: 14.00–16.00 | Anzahl: max. 20
Assoz.-Prof. Mag. Dr. Helmut Kubista, s. Seite 27

Gifte können die Gesundheit des Menschen arg in 
Mitleidenschaft ziehen, ja unter Umständen sogar 
tödlich sein. Der Mensch hat aber schon vor langer 
Zeit gelernt, Giftstoffe auch zu seinem Nutzen ein-
zusetzen. In der modernen Medizin gibt es mittler-
weile ebenfalls einen Platz für Wirkstoffe aus Tier-
giften. Wie das möglich ist und welche Giftstoffe das 
sind, das erfährst du in diesem Workshop. Mit Ge-
schicklichkeitsspielen, kleinen Bastelübungen und 
einem Blick durchs Mikroskop werden wir die Fra-
ge, wie Gift nützlich sein kann, besonders deutlich  
machen.

Může být jed užitečný? 
O využití živočišných jedů v lékařství

Místo: JUFA | Čas: 14.00–16.00 | Počet: max. 20
Assoz.-Prof. Mag. Dr. H. Kubista, viz také s 27

Jedy mohou značně poškodit zdraví člověka,  
za určitých okolností mohou být dokonce smrtící. 
Ale člověk se již v dávných dobách naučil používat 
jedovaté látky ve svůj prospěch. V moderní me-
dicíně už také našly účinné látky ze živočišných 
jedů své místo. Jak je toto vůbec možné a které 
jedovaté látky to jsou – to se dozvíš v našem 
workshopu. Pomocí dovednostních her, malých 
kutilských úkolů a prostřednictvím pohledu do mi-
kroskopu si názorně ukážeme, jak mohou být jedy 
užitečné.

Wir reisen in die Zukunft – kommst 
du mit? 
Wohnen in der Zukunft* (Teil 2)
Ort: JUFA | Zeit: 14.00–16.00 | Anzahl: max. 20
Renate Bauer MDes, siehe Seite 31

3. Tag: Rückreise: Unser Zukunfts-Modell wird 
fertig! Heute kommen wieder in die Gegenwart 
zurück und sehen uns die gestalteten Ergebnisse 
aus der Zukunft genau an.

! * ACHTUNG: Dieser Workshop besteht aus drei 
Teilen. Wenn du ihn also besuchen willst, mel-

de dich bitte auch für die jeweiligen Workshops 
am Dienstag (S. 31) und Donnerstag (S. 38) an!

Cestujeme do budoucnosti – poje-
dete s námi? 
Bydlení v budoucnosti* (3. část)
Místo: JUFA | Čas: 14.00–16.00 | Počet: max. 20
Renate Bauer MDes, viz také s. 31

3. den: Cesta nazpět: Náš model budoucnos-
ti je hotový! Dnes se dostaneme opět zpátky  
do přítomnosti a podrobně se podíváme na výsled- 
ky naší tvorby v budoucnosti.

! * POZOR: Tento workshops má tři části. Pokud 
ho chceš navštívit, přihlaš se prosím i na pří-

slušné workshopy v úterý (s. 31) a čtvrtek (s. 38).

freitag – pátek



Spielerisch den Sport entdecken
Ort: JUFA | Zeit: 14.00–16.00 | Anzahl: max. 35
Barbara Happl, BetreuerInnen-Team Junge Uni 
Waldviertel, Studentin der Chemie
an der Universität Wien

In diesem Workshop geben 
wir noch mal Gas und wer will, 
kann sich richtig auspowern.
Mit lustigen Spielen und span-
nenden Wettläufen lassen wir 
die Woche ausklingen. Dabei 
wird nicht nur mit dem Ball ge-
spielt sondern auch mit vielen
anderen Dingen, die man 

beim Sport normalerweise nicht  
erwartet …

Hravé objevování sportu
Místo: JUFA | Čas: 14.00–16.00 | Počet: max. 35
Barbara Happl, tým vedoucích Mladé Univerzity 
Waldviertel, studentka chemie na Univerzitě 
Vídeň

Ještě jednou, v závěru týdne, pojedeme na plný 
plyn. A kdo chce, může se tak správně vyřádit 
během zábavných her a napínavých závodů. 
Přitom nebudeme hrát jen s míči, ale i s řadou 
dalších předmětů, které by člověk běžně u sportu 
nečekal.

Notizen / poznámky:    
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workshops – nachmittag workshopy – odpoledne 

Yoga – eine Welt für sich
Ort: JUFA | Zeit: 14.00–16.00 | Anzahl: max. 15
Mag.a  Angelika Ployer, Akademische Expertin 
in psychosozialer Gesundheit, Integrative Yoga 
Therapy Teacher, Mindful Meditation Trainer

„Yoga“ – davon hast du schon 
einmal gehört, aber was ist 
es nun genau? Eine Entspan-
nungstechnik? Gymnastik? 
Sitzt man einfach nur rum und 
atmet? Oooohhhm? 
Yoga ist eine Welt für sich und 
existiert seit tausenden von 
Jahren. Aus den ursprüngli-

chen Übungen haben sich über 
die Zeit zahlreiche Varianten entwickelt, die sehr 
unterschiedlich sind. Lerne in diesem Workshop 
die wunderbare Welt des Yoga kennen und begieb 
dich auf eine Reise zu den Anfängen des Hatha 
Yogas nach Indien, lerne Übungen aus dem tibe-
tischen Yoga und dynamische Yoga-Varianten aus 
den USA kennen. Entdecke Yoga als Lebensphilo-
sophie und Körperübung und finde jene Übungen, 
die dir am Besten gefallen. 

Jóga – svět sám pro sebe
Místo: JUFA | Čas: 14.00–17.30 | Počet: max. 15
Mgr. Angelika Ployer, akademická expertka psy-
chosociálního zdraví, trenérka terapie integrativní
jógou, Mindful Meditation Teacher

Jóga! O tom jste již slyšeli, ale co to tedy přesně 
znamená? Technika uvolnění? Gymnastika? Nebo 
se jen tak sedí a dýchá? Ooooooomm? 
Jóga je svět sám pro sebe a existuje již tisíce let.  
Z původních cviků vznikla časem řada variant, 
které jsou velmi odlišné. Poznej v tomto worksho-
pu nádherný svět jógy a vydej se na cestu k samot-
ným začátkům hatha jógy do Indie, nauč se cviky 
z tibetské jógy a dynamické varianty jógy z USA. 
Objev jógu jako životní filozofii i tělesná cvičení  
a zjisti, která z nich se ti nejvíce líbí.

Streetdance Workshop – 
Generalprobe
Ort: JUFA | Zeit: 14.00–17.30 | Anzahl: max. 20
Jennifer Vacha, BetreuerInnen-Team Junge Uni 
Waldviertel, Studentin

Am Dienstag habt ihr die Choreografie beim 
Streetdance Workshop einstudiert – jetzt kommt 
der große Moment: die Sponsionsfeier mit eurem 
Auftritt! 
Ihr geht nochmals alles Schritt für Schritt durch, 
ganz bestimmt sitzt schon jede Bewegung perfekt! 

HIP HOP generální zkouška
Místo: JUFA | Čas: 14.00–16.00 | Počet: max. 20
Jennifer Vacha, tým vedoucích Mladé Univerzity 
Waldviertel, studentka

V úterý jste natudovali choreografii ve Street- 
dance workshopu – nyní přichází ten velký 
okamžik: akademická slavnost s vaším vystou-
pením! Ještě jednou projdete vše krok za krokem. 
Ale naprosto jistě je už teď každý pohyb perfektní!  

freitag – pátek



Marktplatz der Wissenschaf[f]t
Ort: JUFA | Zeit: während & nach dem Abendessen   
Anzahl: alle Jungstudierenden & Eltern

Tržnice vědy
Místo: JUFA | Čas: během večeře a po ní
Počet: všichni studenti & rodiče

Lerne Raabs kennen! 
Gemeinsamer Spaziergang durch die Stadt
oder Schwimmen im Thayatal Vitalbad
Ort: Raabs | Zeit: nach dem Abendessen 
Anzahl: alle Jungstudierenden

Poznej městečko Raabs! 
Společná procházka 
po „univerzitním městečku“
nebo plavání v bazénu Thayatal Vitalbad
Místo: Raabs | Čas: po večeři 
Počet: všichni studenti

Lagerfeuer & Bunter Abend
Ort: JUFA | Zeit: nach dem Abendessen 
Anzahl: alle Jungstudierenden

Táborák & pestrý večer
Místo: JUFA | Čas: po večeři 
Počet: všichni studenti

Junge Uni-Disco
Ort: JUFA | Zeit: nach dem Abendessen 
Anzahl: alle Jungstudierenden

Diskotéka Mladé univerzity
Místo: JUFA | Čas: po večeři 
Počet: všichni studenti
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checkliste – seznam

Checkliste für eine 
erfolgreiche Woche

Was brauchst du mit?

• Gültiger Reisepass oder Personalausweis für  
 den Ausflug nach Telč. Der Reisepass wird am  
 Sonntag bzw. Montag bei der Inskription ein- 
 gesammelt.
• E-Card
• Kleidung und Wäsche für 6 Tage
• Pyjama oder Nachthemd
• Hausschuhe (bitte keine Holzpantoffel) für 
 den Aufenthalt im JUFA Jugendgästehaus
•  Kulturbeutel mit Zahnbürste und -pasta, 
 Shampoo, Duschseife, Bürste oder Kamm,  
 Pflegemittel
• Sonnenschutz
• Sportbekleidung und Turnschuhe für die Halle 
 und Draußen
• Badehose, Badeanzug oder Bikini, Badetuch
• Regenbekleidung, Kopfbedeckung
• Wetterfeste bequeme Schuhe
• Warme Jacke oder Pullover für kühle Abende
•  Altes T-Shirt für die Kreativ Workshops
• Taschengeld für zusätzliche Jause und Ge-
 tränke 
• Papierblock und Schreibzeug (Bleistift,  
 Kugelschreiber)
• Kleiner Rucksack oder Umhängetasche für 
 die Ausflüge
• Trinkflasche aus Plastik zum wieder Befüllen  
 für Ausflüge
• Falls du schon einmal an der Jungen Uni 
 Waldviertel teilgenommen hast, nimm bitte 
 dein Graduation Cap mit!

Falls du regelmäßig Medikamente einnehmen
musst, packe diese bitte ebenfalls ein!

Seznam věcí

Co potřebuješ s sebou?
• platný cestovní pas
• evropský průkaz zdravotního pojištění
• oblečení a spodní prádlo na 6 dní
• pyžamo nebo noční košili
• přezůvky pro pobyt v ubytovacím zařízení
• toaletní tašku s kartáčkem a pastou na zuby, 
 šampon, sprchový gel, hřeben, popř. jiné  
 kosmetické přípravky
• opalovací krém
• sportovní oblečení a sportovní obuv
• ručník a plavky
• pláštěnku
• pohodlné nepromokavé boty
• teplou bundu nebo svetr pro chladné večery
• staré tričko (pro kreativní workshopy)
• kapesné na drobné občerstvení a nápoje
• blok na psaní a psací potřeby (tužku, 
 propisku)
• batůžek nebo tašku přes rameno na výlety
• plastovou láhev na pití (na výlety)
• pokud jsi už jednou byl/a na Mladé univerzitě 
 Waldviertel, vezmi si, prosím, s sebou 
 promoční klobouček! 

Pokud pravidelně užíváš léky, nezapomeň si je
vzít s sebou!

sonntag – neděle

montag – pondělí

dienstag – úterý

donnerstag – čtvrtek



Workshops* – Nachmittag / workshopy* – odpoledne
Abendprogramm* / večerní program*
Tag & Zeit Anzahl Seite Workshoptitel
Den & čas Počet Strana Workshop-název

SO/NE, 2.8.
17.00–19.00 alle/všichni 10/12 Check-in und Inskription / Check-in a zápis  

17.00–20.00 alle/všichni 11/13 Marktplatz der Wissenschaf[f]t / Tržnice vědy

MO/PO, 3.8.
14.00–17.30 alle/všichni 28/29 Sportolympiade
   Sportovní olympiáda

Abend/večer alle/všichni 46 Lerne Raabs kennen / Poznej městečko Raabs
   Graduation Caps Basteln / Výroba absolventského kloboučku
   Schwimmen im Thayatal Vitalbad / Plavání v bazénu Thayatal Vitalbad

DI/ÚT, 4.8.
14.00–17.30 20 30 Musik, Rhythmus, Bewegung und Alltagsleben im südlichen Afrika  
   Hudba, rytmus, pohyb a každodenní život v jižní Africe 
 20 30 Erste Hilfe / První pomoc 
 25 31 Wald und Mensch / Les a člověk
 20 31 Wir reisen in die Zukunft / Cestujeme do budoucnosti
 20 32 Exkursion ins Landesklinikum Horn / Exkurze do Zemské kliniky Horn 
 20 32 Streetdance Workshop
 15 33 Was macht man mit einem Therapiehund?
   Co se dělá s terapeutickým psem?

Abend/večer alle/všichni 46 Lagerfeuer & Bunter Abend / Táborák & pestrý večer
   Graduation Caps Basteln / Výroba absolventského kloboučku

MI/ST, 5.8.
14.00–17.30 20 34 Zoo Jihlava   
 20 34 Die Fidel & freie Improvisation / Skřipky a volná improvizace
 20 35 Jihlava – Ein anderer Blickwinkel / Jihlava – jiný úhel pohledu
 20 35 Vergnügungspark der Filmerfindungen / Lunapark filmových vynálezů
 20 36 Abenteuer im Theater Horácké divadlo / 
   Dobrodužství v Horáckém divadle
 20 36 Die Arbeit der Feuerwehrleute hautnah erleben
   Práce hasičů na vlastní kůži
 20 37 Die Suche nach dem Ornament / Hledání ornamentu

Abend/večer alle/všichni  Graduation Caps Basteln / Výroba absolventského kloboučku
 

curriculum 2015 curriculum 2015
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Vorlesungen* – Vormittag / přednášky* – dopoledne
 
 9.00–9.50 10.05–10.55 11.10–12.00

MO/PO, 3.8. 
Raabs 

DI/ÚT, 4.8. 
Raabs

MI/ST, 5.8. 
Jihlava

DO/ČT, 6.8. 
Raabs

FR/PÁ, 7.8. 
Raabs

*Änderungen vorbehalten! Změny vyhrazeny *Änderungen vorbehalten! Změny vyhrazeny

Ein „Schnitt“ in den mensch-
lichen Körper – die Chirurgie 
im Überblick

„Řez“ do lidského těla 
– přehled chirurgie

Der Fliege den Ausweg aus 
dem Fliegenglas zeigen – 
Philosophie, was soll denn 
das?

Ukázat mouše cestu 
z lapače na hmyz. Filozofie 
– k čemu je to vůbec dobré?

Der menschliche Laser

Lidský laser

Beschwingt durchs Leben

Kmitavá cesta životem 

Wie werden Gesetze ge-
macht?

Jak se dělají zákony

Was unterscheidet Mensch 
und Tier?

Jaký je rozdíl mezi člověkem 
a zvířetem?

Weltuntergang mit Sternen-
himmel

Konec světa s oblohou

Leben Retten in Tschechien

Zdravotnická záchranná 
služba v České republice

Die Krone des Himalaya

Koruna Himálaje

Kreativ im „Flow“

Být kreativní ve „flow“

Empathie & Design

Empatie & Design

Bist du mein Freund? 
Bist du meine Freundin?

Jsi můj přítel?
Jsi má přítelkyně?

Krieg – Aspekte kollektiver 
Gewalt

„Válka“ – Aspekty kolektiv-
ního násilí

Körperbilder - Wie sieht der 
Mensch von innen aus?

Obrázky těla – Jak vypadá 
člověk zevnitř?

Von Gifttieren und ihren 
Giften

O jedovatých živočiších  
a jejich živočišných jedech



curriculum 2015 notizen – poznámky
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Workshops* - Nachmittag / workshopy* – odpoledne
Abendprogramm* / večerní program* 
Tag & Zeit Anzahl Seite Workshoptitel
Den & čas Počet Strana Workshop-název

DO/ČT, 6.8.
14.00–17.30 20 38 Kopf und Bauch verbinden - Selbststeuerung, Lernmotivation 
   und das Treffen kluger Entscheidungen
   Propojení hlavy a břicha – sebeovládání, motivace k učení 
   a chytré rozhodování 
 20 38 Wir reisen in die Zukunft – kommst du mit?  
   Cestujeme do budoucnosti – pojedete se námi?  
 25 39 Junge Uni Klinikum – Das Landesklinikum Waidhofen an 
   der Thaya stellt sich vor
   Mladá univerzita na klinice – Zemská klinika waidhofen/Thaya
   se představuje 
 15 39 Mein Tuch ist eine Blume / Můj šátek je květina 
 15 40 Wir bauen einen Roboter! / Stavíme robota!
 25 40 Andere Länder, andere Brillen / Jiiné země, jiné brýle
 20 41 Bürgeraktivismus, Menschenrechte und die Rolle des 
   Dokumentarfilms als Inspirationsquelle
   Občanský aktivismus, lidská práva a role dokumentárního 
   filmu jako zdroje inspirace

Abend/večer alle/všichni 46 Junge Uni Disco / Diskotéka Mladé univerzity

FR/PÁ 7.8.
14.00–16.00 20 42 Body – Rhythm – Sound  
 10 42 Klettern mit Stefan / Lezení se Stefanem 
 20 43 Kann Gift nützlich sein? / Může být jed užitečný? 
 20 43 Wir reisen in die Zukunft – kommst du mit?  
   Cestujeme do budoucnosti – pojedete se námi?
 15 44 Yoga - eine Welt für sich / Joga – svět sám pro sebe 
 20 44 Streetdance Workshop - Generalprobe 
   Streetdance Workshop – generální zkouška 
 35 45 Spielerisch den Sport entdecken / Hravé objevování sportu
16.00 alle/všichni 11/13 Sponsionsfeier / Akademická slavnost

 
*Änderungen vorbehalten! Změny vyhrazeny



ACHTUNG AUFGEPASST! 
Die Junge Uni Waldviertel findet auch 2016 wieder am Campus Raabs und in der 
Region Vysočina statt! Notier dir schon jetzt den Termin: 7./8.–12. August 2016
Es wird wieder viele tolle Vorlesungen, Workshops und Exkursionen geben – wir freuen uns auf ein 
Wiedersehen mit dir!

POZOR! 
Mladá Univerzita Waldviertel se bude v kampusu Raabs a na Vysočině konat také v roce 2016!
Poznamenej si již dnes termín: 7./8.–12. srpna 2016
Opět nás bude čekat celá řada skvělých přednášek, workshopů a exkurzí – těšíme se 
na shledanou!

www.jungeuni-waldviertel.at

Wir danken allen Partnern und Sponsoren!

Gefördert durch das Land Niederösterreich. 

Ein Angebot der Europa Brücke Raabs, der Jungen Uni der FH Krems, der Region Vysočina und des Ludwig 
Boltzmann-Institutes für Kriegsfolgen-Forschung.
Nabídka spolku Europa Brücke Raabs, Mladé univerzity Vysoké odborné školy Krems, Kraje Vysočina a Institutu  
Ludwiga Boltzmanna pro výzkum následků válek.


