Zukunftsraum Thayaland

Kontakty:

Celkem 15 obcí ve správním okrese Waidhofen an der Thaya
tvoří „Oblast budoucnosti Podyjí“: inovační podnikání, ale
i pestrá nabídka kultury, atraktivní městečka i tradiční obce
Waldviertelu, rozsáhlá a pestrá krajina ležící v sousedství České
republiky – toto vše, ale i o mnoho více nabízí tento region.
Příroda, obyvatelé a nabídka zážitků jsou zde v harmonickém
souladu – každý si zde najde něco pro sebe.

Europa Brücke Raabs, Hauptstraße 25,
3820 Raabs/Thaya, Rakousko,
www.europabrueckeraabs.at/cesky/
Tel.: +43 (0) 664/105 66 33
Fax: +43 (0) 2843/261 33
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Zajímavosti v okolí
Pokud byste chtěli strávit dovolenou v okolí Raabsu/Thaya
například jako rodiče nebo prarodiče dětí užívajících si Mladé
univerzity, máte zde mnoho možností k objevování zajímavých
míst: vykopávky hradu Sand a zaniklé středověké vesnice
Hard, zřícenina hradu Kollmitz, Dykův mlýn v Raabsu, národní
park Podyjí, největší voliéra ibisa skalního na světě a Park motoriky© ve Waidhofenu/Thaya, Živé textilní muzeum v Groß Siegharts, Svět kořenů ve Waldviertelu, Bylinkářské centrum faráře
Weidingera a Muzeum hodin v obci Karlstein. Vyzkoušejte si
turistiku s lamou, vychutnejte si kanoistiku na Dyji nebo toulání
v přírodním parku Dobersberg...
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Mladá univerzita Waldviertel je součástí projektu „Kulturní
krajiny a identity podél česko-rakouských hranic – 60 let EU“,
který je spolufinancován Evropskou unií z programu Evropská
územní spolupráce Rakousko – Česká republika 2007–2013
Gemeinsam mehr erreichen – Společně dosáhneme více.
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5.
–
9.
srpna 2013
Kampus Raabs
Přeshraniční univerzitu pro mládež v Dolním Rakousku
a na Vysočině pořádá Europa Brücke Raabs ve spolupráci
s Mladou univerzitou FH Krems, Krajem Vysočina,
Institutem Ludwiga Boltzmanna pro výzkum následků válek
a Univerzitním centrem Telč Masarykovy univerzity.

Jak se přihlásit?
Zájemci mohou písemné přihlášky zasílat od 15. dubna
do 14. června 2013 na e-mailovou adresu:
prihlaska@jungeuni-waldviertel.at
Další informace včetně přihlašovacího formuláře naleznete na

www.jungeuni-waldviertel.at
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Mladá univerzita Waldviertel
Opět jsme tady! Od pondělí 5. do pátku 9. srpna 2013 si mohou
české a rakouské děti ve věku od 11 do 15 let užít univerzitní
atmosféru v kampusu v Raabsu.

Program

Den na Vysočině v Telči

Dopoledne budou probíhat přednášky vědeckých pracovníků
i regionálních odborníků z praxe obdobně, jako tomu je na
opravdových univerzitách. Ústředním mottem Mladé univerzity
Waldviertel 2013 je „Cesta kolem světa v pěti dnech“. Na příkladech různých zemí světa a kontinentů si přiblížíme témata
z oblasti hudby, zdraví, letecké dopravy, světových jazyků nebo
historie. S jakými kulturami se můžeme setkat v Brazílii? Co
všechno je třeba udělat pro to, aby všechna letadla v Evropě dorazila bezpečně do svého cíle, a kdo za to zodpovídá? Proč nemají všichni lidé na světě rovnocenný přístup ke zdravotní péči?
Co všechno mne může potkat na cestě kolem světa? Odpovědi
na tyto otázky, ale i mnoho dalších, se dozvíte na přednáškách,
které budou simultánně překládány do českého jazyka.

Jeden den Mladé univerzity Waldviertel se tradičně uskuteční
na Vysočině. Letos nás přivítá město Telč, renesanční perla zapsaná na Seznamu světového dědictví UNESCO.
V Univerzitním centru Telč Masarykovy univerzity si vyslechnete
přednášky a v krásném historickém centru Telče i blízkém okolí
se můžete těšit na zábavné workshopy.

Odpoledne si mladí studenti budou moci prakticky ověřit i prohloubit získané vědomosti během workshopů, které
se v případě příznivého počasí budou konat venku. Během
každého workshopu jsou přítomni vedoucí, kteří komunikují
v češtině i v němčině. Samozřejmě nezapomeneme ani na
sport, zábavu a hry.
Večer se všichni sejdou u táboráku, zatančí si na diskotéce
nebo si budou moci vyrobit slavnostní kloboučky na závěrečnou „promoci“.

Ubytování s plnou penzí
Účastníkům akce je po celou dobu k dispozici kvalifikovaný, pedagogicky vyškolený tým. Tlumočníci i vedoucí zajistí snazší domluvu mezi rakouskými a českými účastníky.
Mladí studenti a organizační tým budou ubytováni v hotelu
JUFA Raabs (Jugend- und Familiengästehaus ve městě Raabs
an der Thaya), který se nachází v docházkové vzdálenosti od
kampusu. Internetová adresa je: www.jufa.at.

Kampus
Malebné město Raabs an der Thaya leží téměř u hranic s Českou
republikou. Nad soutokem řeky Thaya (Dyje) a Moravské Dyje se
tyčí mohutný zachovalý středověký hrad Raabs (dříve Ratgoz;
česky Rakús), z jehož názvu bylo odvozeno české pojmenování
pro Rakousko. Kampus Raabs se nachází v dobře vybaveném
areálu fary Lindenhof, ke kterému patří pečlivě udržovaná zahrada. Ke kampusu patří také JUFA Raabs, kde budeme ubytovaní a kde se budeme stravovat. Tady se bude konat rovněž
většina workshopů.

www.jungeuni-waldviertel.at

Univerzitní týden bude zakončen slavnostní „promocí“, při
které bude účastníkům předán certifikát potvrzující absolvování
Mladé univerzity Waldviertel. Tuto událost oslavíme společně
s rodiči, příbuznými a přáteli! Slavnostní zakončení pobytu se
bude konat v pátek 9. srpna 2013 v 17 hodin.
Podrobný program:
www.jungeuni-waldviertel.at
(informace jsou uvedeny rovněž v ČJ)

Úhrada nákladů 2 500 Kč
Uhrazené náklady zahrnují zápisné, veškeré přednášky, exkurze, pomůcky, sportovní soutěže, nocleh s plnou penzí
i účast na slavnostním ukončení. Registrace účastníků Mladé
univerzity Waldviertel proběhne v neděli 4. srpna 2013 od 17
do 19 hodin. Je možné se přihlásit i bez ubytování.

