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7.–11. srpna 2017
Kampus Raabs

Všech 15 obcí okresu Waidhofen an der Thaya – mezi 
nimi také Raabs – tvoří tzv. „Oblast budoucnosti Podyjí“.
Inovativní podniky, pestrá nabídka kulturních akcí 
a atraktivní městečka i obce Waldviertelu, malebná 
krajina a také blízkost České republiky – to vše, ale 
i o mnoho více nabízí tento region. Krajina, její obyvatelé 
a nabídka zážitků jsou v souladu a každý si zde přijde 
na své. Je zajímavé, že se „Raabs“ dříve také jmenoval 
„Ragotz“ (česky „Rakús“) a z tohoto jména byl odvozen 
český název pro Rakousko.
 

Milí rodiče, prarodiče a sourozenci! Pokud byste chtěli 
během týdne Mladé univerzity strávit v Raabsu an der 
Thaya dovolenou, máte zde mnoho možností k obje-
vování zajímavých míst: zřícenina hradu Kollmitz, vyko-
pávky hradu Sand a zaniklé středověké vesnice Hard, 
Dykův mlýn v Raabsu, národní park Podyjí, největší voli-
éra ibisa skalního na světě a Park motoriky© ve Waidho-
fenu an der Thaya, živé textilní muzeum v Groß Siegharts, 
Svět kořenů ve Waldviertelu, Bylinkářské centrum faráře 
Weidingera a Muzeum hodin v obci Karlstein. Vyzkou-
šejte si trekking s lamou, vychutnejte si kanoistiku na Dyji 
nebo toulání v přírodním parku Dobersberg... 

Přihlašování: 
Je možné od 18. dubna 2017. 
E-mail: anmeldung@jungeuni-waldviertel.at 
Fax: +43 (0)2843/26133
Přihlašovací formulář si můžete stáhnout
na adrese: www.jungeuni-waldviertel.at

Pořadatel:
Europa Brücke Raabs, Hauptstraße 25,
3820 Raabs an der Thaya, Tel.: +43 (0)664 /34 36 913
www.jungeuni-waldviertel.at | facebook.com/jungeuniw4
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Nabídka Europa Brücke Raabs, Mladé univerzity FH Krems, 
Kraje Vysočina a Institutu Ludwiga Boltzmanna pro výzkum 
následků válek.



>> Kampus Raabs & ubytování

>> Jsme tu pro tebe!

>> Program >> Náš výlet do České republiky

>> Účastnický poplatek

Chceš zažít letní univerzitní atmosféru?
Je ti mezi 11 a 14 lety?
Chceš si o prázdninách užít spoustu legrace a něco se 
naučit?
Pak je přímo pro Tebe určena Mladá univerzita Waldvier-
tel, která se koná v termínu 7.–11. srpna 2017 v kam-
pusu Raabs!
Téma: „Objev v sobě badatele!“

Víš, kde leží Raabs an der Thaya?
Město Raabs an der Thaya leží pouze asi 10 kilometrů 
od hranic s Českou republikou uprostřed romantického 
Podyjí, na soutoku Rakouské a Moravské Dyje. Dvo-
rec Lindenhof a JUFA (hotel pro mládež a rodiny) se 
během konání univerzity promění v kampus. Toto slovo 
pochází z latiny a znamenalo původně „pole“. Dnes je 
to běžné označení univerzitního areálu. V kampusu je 
samozřejmě i studentská kolej, v našem případě hotel 
pro mládež a rodiny JUFA Raabs, který je určený pro 
všechny, kdo potřebují ubytování. A kde se studenti 
stravují? Správně, v menze! To znamená latinsky „stůl“. 
Na snídani, oběd a večeři se scházíme všichni společně 
rovněž v hotelu pro mládež a rodiny.
www.jufa.eu/jufa-waldviertel

Perfektně sehraný a částečně dvojjazyčný tým ve-
doucích je nepřetržitě k dispozici pro tebe a tvé 
spolužáky. Je úplně jedno, o co se jedná, vždy jsme 
připraveni naslouchat. A co ještě vždy máme?           
No přece dobrou náladu! 

Curriculum znamená latinsky „učební plán“. Ten musíš, 
stejně jako na každé univerzitě, splnit i u nás, abys studium 
úspěšně dokončil. Jediný rozdíl: u nás samozřejmě nejsou 
ŽÁDNÉ zkoušky!

Dopoledne 
se konají přednášky jako na „opravdových“ univerzitách. 
Všechny přednášky jsou na téma „Objev v sobě bada-
tele!“ a budou stejně zajímavé pro kluky i pro děvčata! 
Uslyšíš poutavé přednášky a zažiješ bláznivé experimenty 
– a možná přitom zjistíš, který z mnoha vědeckých směrů 
tě nejvíce fascinuje.

Odpoledne 
jsou připraveny nejrůznější workshopy – dopředu si z nich 
vybereš jeden na každý den. Za pěkného počasí se co 
nejvíce workshopů uskuteční venku – a stranou samo-
zřejmě nezůstane ani sportování, hry a zábava!

Večer 
je připraven pestrý program: od táboráku přes diskotéku 
Mladé univerzity až k pestrému hernímu večeru a sporto-
vání – všechno máme na programu ... 

Závěrečná „promoce“
V pátek 11. 8. 2017 srdečně zveme tvé rodiče, souro-
zence, prarodiče a přátele na slavnostní zakončení týdne 
konání Mladé univerzity!

Mladá univerzita Waldviertel je přeshraniční akce, 
a proto se středeční program v rámci univerzitního týdne 
každý rok odehrává v České republice. V roce 2017 na-
vštíví všichni mladí studenti a vedoucí Jihlavu, hlavní 
město Kraje Vysočina. Také v Jihlavě si poslechnete 
přednášky a zúčastníte se odpoledních workshopů.
Upozornění: budeš potřebovat platný cestovní pas!

Účastnický poplatek 3 690 Kč zahrnuje účast na všech 
přednáškách, workshopech, exkurzích, sportovních 
soutěžích, včetně účasti na závěrečné slavnosti, studijní 
materiály a ubytování s plnou penzí.

Ubytování v hotelu JUFA proběhne 
v neděli 6. srpna 2017 od 17 do 19 hod. 

www.jungeuni-waldviertel.at

Přeshraniční univerzita pro mládež
Dolního Rakouska a Kraje Vysočina


