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Junge Uni-Forum 2019
Fórum Mladé univerzity 2019
für Absolventinnen und Absolventen der
Jungen Uni Waldviertel-Vysočina 2009-2017
pro absolventy a absolventky Mladé univerzity
Waldviertel-Vysočina 2009-2018

3. & 4. August srpna 2019
Campus Raabs Kampus v Raabsu

Geschätzte Teilnehmerinnen und Teilnehmer des Forums der
Jungen Uni
Waldviertel-Vysočina!
Es freut mich sehr, dass im
Rahmen der „Jungen Uni
Waldviertel-Vysočina“ nun
schon zum zweiten Mal das
sogenannte „Forum“ stattfindet, zu dem Absolventinnen und Absolventen früherer Veranstaltungen
der Jungen Uni geladen sind.
Ich begrüße Sie alle recht herzlich wieder auf dem
Campus Raabs/Thaya!
Mit Ihrer Teilnahme am „Forum“ unterstreichen Sie
Ihre besondere Verbundenheit mit dieser einzigartigen Veranstaltung. Danke!
Nutzen Sie die Tage zum Auffrischen und zur Intensivierung von Kontakten zwischen tschechischen
und österreichischen Jungstudierenden aus den
vergangenen Jahren! Es wird sicher interessant, zu
erfahren, wohin die Wege der einzelnen Kolleginnen und Kollegen seit dem letzten Zusammentreffen geführt haben!
Fühlen Sie sich wieder wie daheim in Raabs/Thaya
und genießen Sie die Zeit bei uns!
Mit freundlichen Grüßen
Bgm. Mag. Rudolf Mayer
Obmann des Vereines „Europa Brücke Raabs“

Vážené účastnice a účastníci Fora
Mladé univerzity Waldviertel-Vysočina!
Mimořádně mě těší, že se v rámci Mladé univerzity
Waldviertel-Vysočina již podruhé koná takzvané
Fórum Mladé univerzity, kterému jsou zváni absolventky a absolventi předcházejících ročníků Mladé
univerzity.
Všechny vás srdečně znovu vítám na kampusu
Raabs!
Vaší účastí na Fóru podtrhujete vaše spojení
s touto jedinečnou akcí. Děkuji!
Využijte tyto dva dny k oživení kontaktů mezi českými a rakouskými mladými studentkami a studenty
z minulých ročníků! Jistě bude zajímavé se
dozvědět, kam vedly cesty jednoptlivých kolegů
a kolegyň!
Ať se Vám v Raabsu vede dobře a užijte si studia
u nás!
S přátelským pozdravem
Bgm. Rudolf Mayer
Předseda spolku Europa Brücke Raabs

infos / informace

WIE LÄUFT DAS JUNGE UNI-FORUM AB?
Termin: 3. und 4. August 2019
Am Vormittag halten namhafte Professorinnen und
Professoren aus Nah und Fern ihre Vorlesungen ab.
Zu den musst du dich nicht extra anmelden – die
Zeiten sind fix vorgegeben.
Jeweils am Nachmittag kannst du dein Wissen in
Workshops und Diskussionen vertiefen. Für das
Nachmittagsprogramm kannst du dich dann am
jeweiligen Tag anmelden.
Wie auf der richtigen Uni musst du alle Vorlesungen, Seminare und Workshops besuchen und die
Prüfungen zeitgerecht abschließen. Bei dem Jungen
Uni Waldviertel-Vysočina-Forum gibt es zwar keine
Prüfungen, allerdings auch einen genauen Zeitplan
für die Vorlesungen und Workshops.
ZEITEINTEILUNG
Samstag: 8.30 - 9.00 Uhr
Check-in und Inskription der Jungstudierenden im
JUFA Jugend- und Familiengästehaus Raabs.
Samstag und Sonntag: Vorlesungsbeginn 9.30 Uhr im
Schüttkasten im Lindenhof
Nachmittagsprogramm Workshops in JUFA:
Samstag: 14.00–17.00 Uhr
Sonntag: 14.00–16.00 Uhr
Am Abend Informationsaustauch mit Absolventen zu
Studium, Sport
Sonntag: 17.00 Uhr Abschlussveranstaltung im
Schüttkasten. Zu dieser Veranstaltung sind natürlich
die Eltern, Freunde und Verwandte herzlich eingeladen.
HAFTUNG UND TEILNAHMEBEDINGUNGEN
Unsere BetreuerInnen und KursleiterInnen sind
angehalten, besondere Vorsichtsmaßnahmen einzuhalten, um Verletzungen und Unfälle zu vermeiden.
Daher verpflichten sich die TeilnehmerInnen
ausdrücklich, den Weisungen der BetreuerInnen
Folge zu leisten. Die Teilnahme an den Vorlesungen
und Workshops sowie am Abendprogramm erfolgt
deshalb ausdrücklich auf eigene Gefahr.
Eine Haftung des Veranstalters für Schäden jeglicher
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. Urheberrechte und Veröffentlichung für Fotografien und
Bildnisse behält sich der Veranstalter vor. Während
der gesamten Kursdauer herrscht absolutes Alkoholund Drogenverbot!

JAK PROBÍHÁ FORUM MLADÉ UNIVERZITY?
Termín: 3. a 4. srpna 2019
Dopoledne přednáší renomovaní profesoři, kteří
přijedou z různých lokalit. Na přednášky se nemusíš
zvlášť přihlašovat – časy jsou pevně dané.
Svoje vědomosti si pak můžeš odpoledne prohloubit
během workshopů a diskusí. Na odpolední
program se můžeš přímo přihlásit v jednotlivých
dnech. Jako na pravé univerzitě, musíš dodržet
dané Curriculum a navštěvovat všechny přednášky,
semináře a workshopy a včas absolvovat všechny
zkoušky. Na Foru Mladé univerzity WaldviertelVysočina sice nejsou zkoušky, avšak máme přesný
rozpis přednášek a workshopů.
ČASOVÝ ROZVRH:
Sobota: 8.30 –9.00 hod. check-in a zápis mladých
studentů a studentek v ubytovacím zařízení JUFA
Raabs.
Sobota a neděle: začátek přednášek v 9.30 hodin
v sýpce v Lindenhofu.
Odpolední program workshopy v JUFA:
Sobota: 14.00 – 17.00 hod. , večer informační
diskuse k možnostím studia, sport
Neděle: 14.00 – 16.00 hod.
Neděle: 17.00 hod. Závěrečné slavnost v Lindenhofu.
Tvoji rodiče, známí a příbuzní jsou srdečně zváni.
RUČENÍ A PODMÍNKY ÚČASTI
Od našich vedoucích a vedoucích kurzů se požaduje
striktní dodržování bezpečnostních opatření, aby
nedocházelo k úrazům a zraněním. Z tohoto důvodu
se účastníci výslovně zavazují dodržovat pokyny
vedoucích a organizačního týmu. Účast na přednáškách, workshopech a rovněž na večerním programu probíhá výslovně na vlastní nebezpečí.
Organizátor neručí za způsobené škody jakéhokoli
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 vzniklé
z vyšší moci. Autorská práva a práva na zveřejnění
fotografií a portrétů si vyhrazuje organizátor.
Během trvání celé akce platí absolutní zákaz
požívání alkoholu a drog!

vorlesungen – vormittag

samstag – sobota
9.30 Uhr

Auf den Spuren des „Eisernen
Vorhangs“ im Jahr 2019

Po stopách Železné opony
v roce 2019

Mag. Dr. Julia Köstenberger,
Historikerin, Wien

Mag. Dr. Julia Köstenberger,
historička Vídeň

Im Jahr 1989 fiel der „Eiserne Vorhang“, eine
neue Epoche in der Geschichte Europas begann.
Was war der „Eiserne Vorhang“ überhaupt? Was
bedeuteten 40 Jahre Teilung Europas für die
Menschen in den Grenzregionen? Welche Folgen
sind heute noch spürbar und wie erinnert man
daran?

V roce 1989 padla Železná opona a začala nová
epocha v dějinách Evropy. Co byla vlastně Železná opona? Co znamenalo 40 let rozdělení Evropy
pro obyvatele, kteří žili v pohraničí? Jaké následky
pociťujeme ještě dnes a co nás na to upomíná?

Am Beispiel der österreichisch-tschechischen
Grenze nähern wir uns diesem Thema. Wir
sehen Ausschnitte aus Zeitzeugeninterviews und
machen mithilfe von Fotos eine virtuelle Reise
entlang des ehemaligen „Eisernen Vorhangs“:
Das „Grüne Band“ mit seinem Fernradweg
Iron-Curtain-Trail bildet heute eine einzigartige Erinnerungslandschaft in Europa. In ihr erlebt man
spannende Zeitgeschichte fast hautnah.

Na příkladu rakousko-české hranice se pokusíme
tomuto tématu přiblížit. Podíváme se na novinové
výstřižky a pomocí fotografií podnikneme virtuální
cestu podél bývalé Železné opony. Tzv. Zelený
pás a dálková cyklistické stezka Iron-Curtain-Trail
tvoří jedinečnou krajinu vzpomínek v Evropě. Zde
můžeme prožít napínavé příběhy takřka na vlastní
kůži.

10.55 Uhr

Vom Eisernem Vorhang bis
Schengen

Od Železné opony k Schengenu

30 Jahre am Weg zu Demokratie und
Freiheit

Pavel Kryštof Novák

Pavel Kryštof Novák

Jaká byla situace před rokem 1989 pohledem
lidí, kteří mohli vycestovat na západ?

Wie war es von dem Jahr 1989 aus der Sicht der
Leute, die in den Westen reisen durften?

Co jejich výjezdu předcházelo i co museli vytrpět
po návratu domů?

Was mussten sie von der Reise machen und was
sie nach der Rückkehr erwartet hat?
Die Grenzöffnung als ein unwirklicher Traum für
viele Leute, den nicht nur die Tschechen sondern
auch die Österreicher nicht glauben konnten.
Durch den Beitritt zum Schengenraum wurde
unser Weg zu Demokratie und Freiheit bestätigt.

4

30 let na cestě k demokracii a svobodě

Otevření hranic jako neskutečný sen mnoha lidí,
jako zázrak, kterému nemohli uvěřit ani Češi, ani
Rakušané.
Vstupem do Schengenského prostoru se potvrdila
naše cesta k demokracii a svobodě.

přednášky – dopoledne

sonntag – neděle
9.30 Uhr

Flucht und Zwangsmigration an
Österreichs Grenzen während
des Kalten Kriege

Útěk a nucená migrace na
rakouských hranicích v době
Studené války

Mag. Philipp Lesiak,
Ludwig Boltzmann-Institut für KriegsfolgenForschung, Außenstelle Raabs

Mag. Philipp Lesiak,
Institut Ludwiga Boltzmanna pro výzkum následků válek, detašované pracoviště v Raabsu

Seit 2015 hat jeder Europäer die Bilder von
flüchtenden Menschen im Kopf, die sich zu
Hunderttausenden auf den Weg vom Nahen Osten
nach West- und Zentraleuropa machten. Massenfluchten und -vertreibungen betrafen Österreich
aber schon mehrfach in der Geschichte, auch seit
der Gründung der Zweiten Republik 1945. Die
Vertreibung der deutschen Minderheit aus der
Tschechoslowakei 1945/46, die Flucht der Ungarn
und Tschechoslowaken im Zuge der Niederschlagung der beiden Volksaufstände 1956 und 1968
und die Massenflucht der DDR-Bürger im Zuge des
Zusammenbruchs des SED-Regimes 1989 waren
alles Migrationsereignisse, die Österreich direkt
betrafen und die Alpenrepublik in verschiedenster
Weise mit seinen Nachbarn jenseits des „Eisernen
Vorhangs“ verbanden.

Od roku 2015 má každý Evropan v hlavě obrázky
uprchlíků, kteří se po tisících vydali na cestu
z Blízkého východu do severní a střední Evropy.
Masové útěky a vyhnání se již několikrát týkaly
Rakouska, také již od založení Druhé republiky
v roce 1945. Vyhnání osob německé menšiny
z Československa v letech 1945/46, útěky
Maďarů a Čechoslováků v důsledku povstání
v letech 1956 a 1968 a také masové útěky
občanů NDR v souvislost se zhroucením režimu
v roce 1989. To vše byly migrační události, které
se přímo dotkly Rakouska a rozdílným způsobem
spojily alpskou republiku s jejími sousedy za
Železnou oponou.

10.55 Uhr

Gemeinsame und trennende
Geschichte
Dr. Hildegard Schmoller, Universität Wien –
Institut für Osteuropäische Geschichte
Die Grenzen zwischen Österreich und der Tschechoslowakei wurden 1989 nach langen Jahrzehnten der
strengen Bewachung wieder durchgängig, die Euphorie
auf beiden Seiten war fast grenzenlos. Doch schnell
zeigten sich aus der Vergangenheit herrührende Vorurteile und Stereotype über den jeweils „Anderen“, als
auch Konfliktpunkte, die vornehmlich aus einer unterschiedlichen Bewertung der Vergangenheit resultierten,
die die Beziehungen zueinander trübten. Dennoch gab
es immer wieder auch positive Erlebnisse, die zu mehr
Sympathie füreinander und zur besseren gegenseitigen
Verständigung beigetragen haben. Österreichische
und tschechische HistorikerInnen haben nun ein
gemeinsames Geschichtsbuch geschrieben und zeigen
einen möglichen Weg, wie mit der gemeinsamen und
trennenden Geschichte umgegangen werden kann.
.

Společná a rozdělující historie
Dr. Hildegard Schmoller, Univerzita Vídeň –
Institut východoevropských dějin
Po dlouhých desetiletích přísného sledování byly
v roce 1989 hranice mezi Rakouskem a Českou
republikou znova průchodné. Euforie na obou
stranách byla skoro bez hranic. Přesto se po krátké době objevily stereotypy a předsudky oproti
tomu „jinému“ stejně i konfliktní body, vyplývající
z různého výkladu minulých událostí. Tyto skutečnosti kalily vzájemné vztahy. Přesto docházelo i
k pozitivním zážitkům, které přispěly k vzájemné
sympatii a lepšímu porozumění. Rakouští a čeští
historici a historičky napsali společnou knihu
historických událostí a ukazují tak, jak by se dalo
se společnou a rozdělující historií zacházet.
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workshops – nachmittag

samstag – sobota
Ausstellung „30 Jahre Fall des
Eisernen Vorhangs”
Ort: Museum Horn | Zeit: 14.00–18.00
Anzahl: alle

Výstava 30 let pádu Železné
opony
Místo: Muzeum Horn | Čas: 14.00–18.00
Počet: všichni

sonntag – neděle
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Der erste Stein aus der Mauer

První kámen ze zdi

Die Ereignisse entlang der
tschechoslowakisch-ungarisch-österreichischen
Grenze vor 30 Jahren

Die Ereignisse entlang der
tschechoslowakisch-ungarisch-österreichischen
Grenze vor 30 Jahren

Ort: JUFA | Zeit: 14.00–16.00 | Anzahl: alle

Místo: JUFA | Čas: 14.00–16.00 | Počet: všichni

Mag. Philipp Lesiak,
Ludwig Boltzmann-Institut für KriegsfolgenForschung, Außenstelle Raabs

Mag. Philipp Lesiak,
Institut Ludwiga Boltzmanna pro výzkum
následků válek, detašované pracoviště v Raabsu

Auch wenn es die Bilder der fallenden Berliner
Mauer im November 1989 sind, die bis heute als
Ikonen des Wendejahres 1989 gelten, begann
der Zerfall der realsozialistischen Regime schon
früher und andernorts – etwa an der österreichisch-ungarischen Grenze. In diesem Workshop
spüren wir den verschiedenen Einflussfaktoren
nach, die dazu führten, dass der vier Jahrzehnte
dauernde „Kalte Krieg“ relativ friedlich zu Ende
gehen konnte und stellen uns die Frage, was von
diesen Ereignissen noch heute von Relevanz ist
bzw. was man draus gelernt hat/hätte lernen
können.

Neustále jsme varováni před nebezpečím
v internetu: viry, Tracker, červi, zlí hakeři,
Cambridge Analytica... musím se tedy chránit
nebo ne? Odpověď zní: inernet není zase tak
nebezpěčný, ale měli bychom být opatní.
V tomto worksshopu si názorně vysvětlíme,
na co se musí dávat pozor během surfování
v internetu. Pokud s sebou vezmete svůj vlastní
počátač, můžete si vše vyzkoušet v praxi.
Také si ukážeme, kde a jak se dá ochrana
nastavit. A jak nastavíme svůj prohlížeč, abychom
zanechali co nejméně datových stop.
A jak se můžeme chránit před špehovacími
programy. Také si ukážeme pár triků, jak se bránit
proti zlodějům dat. Pokud je to možné, vezmi
si na tento workshop svůj vlastní počítač. Také
by bylo dobré, aby ses vyznal v jeho základním
nastavení. Tablety/Pad a mobily nabízejí podstatně méně možností, ale také se s nimi dostaneme
do internetu, takže podle potřeby se jim také
můžeme věnovat.

ACHTUNG AUFGEPASST!
Die Junge Uni Waldviertel-Vysočina findet auch 2020 wieder am Campus Raabs und in der
Region Vysočina statt! Notier dir schon jetzt den Termin: 2./3.–7. August 2020
Es wird wieder viele tolle Vorlesungen, Workshops und Exkursionen geben – wir freuen uns auf ein
Wiedersehen mit dir!
POZOR!
Mladá Univerzita Waldviertel-Vysočina se bude v kampusu Raabs a na Vysočině konat také v roce
2020! Poznamenej si již dnes termín: 2./3.–7. srpna 2020
Opět nás bude čekat celá řada skvělých přednášek, workshopů a exkurzí – těšíme se
na shledanou!

www.jungeuni-waldviertel.at

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.
Wir danken allen Partnern und Sponsoren!
Děkujeme našim partnerům a sponzorům!

Wir danken allen Partnern und Sponsoren!
Děkujeme našim partnerům a sponzorům!

