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Slavnostní zahájení (foto Vartan Epremian, EGEA Kodaň) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 EGEA PRAHA SE PŘEDSTAVUJE 

Přicházející říjen nám mimo jiných novinek přinesl i nový akademický rok. Pro nás v EGEA Praha to znamená hlavně 
možnost oslovit nové lidi a přizvat je do našich řad. Nemusíte být studenti prvního ročníku, stačí, když jste zapálení 
geografové, co chtějí poznávat své okolí. EGEA je celoevropská asociace studentů geografie s více než 80 členskými 
entitami v celé Evropě a nabízí možnost získávat kontakty, zkušenosti, poznávat nové přátele a zažít nezapomenutelné 
zážitky. Na lokální úrovni organizujeme různé přednášky, besedy, exkurze, výlety a posezení; na mezinárodní úrovni pak 
výměnné pobyty (tzv. exchange), semináře a kongresy. Členství v EGEA vás nic nestojí a s námi strávený čas je bohatě 
vyvážen zážitky. Takže neváhejte a pokud se k nám chcete přidat, kontaktujte nás. 
 

PROBĚHL ANNUAL CONGRESS 2015 

Těsně před koncem září se v Nizozemsku konal 
každoroční Annual Congress, nejvýznamnější akce 
roku. Letošní ročník byl pořádán přímo v kolébce 
Evropské geografické asociace, organizace se ujala 
EGEA Utrecht. Od 20. do 25. září se kongresu účastnily 
více než dvě stovky studentů geografie z celé Evropy, 
mottem letošního ročníku bylo „Driving into the 
future.“  
Na programu byly workshopy, exkurze, debata a 
vědecké sympozium na témata udržitelnosti a 
budoucnosti mobility. V rámci exkurzí se účastníci 
podívali do areálu přístavu v Rotterdamu, měst 
Eindhoven, Utrecht a Nijmegen a na další zajímavá 
místa. Organizátoři připravili i „EGEA Fair,“ neformální 
představení struktury asociace a jejích komisí, 
projektů, aktivit a partnerů kongresu.  
 

 

 

Jsme EGEA Praha :) 

Evropská geografická asociace (European GEography Assosiation) je 

síť studentů geografie a mladých geografů fungující při univerzitách                  

a vysokých školách vyučujících geografii ve více   než 80 městech 

Evropy.   
         

„Experience Geography, explore Europe“ — To je EGEA 

 

VÝBĚR PŘIPRAVOVANÝCH LOKÁLNÍCH A ZAHRANIČNÍCH AKCÍ 

6. října (17:30-19:30) Beseda s doc. Drbohlavem (místnost LR, Albertov 6, organizuje Vašek Kocur, kocurv@natur.cuni.cz) 

7. října (od 19:00) Neformální posezení pro všechny členy a přátele EGEA Praha  v restauraci U Voraře  

7.-11. října Orfű Seminar 2015 (pětidenní pobytová akce, pořádá EGEA Budapešť, více informací a přihlášky zde: 
http://www.egea.eu/activities/orfu-seminar-2015/) 

14. října (od 18:30) Představení EGEA pro nováčky a všechny, kteří se chtějí přidat mezi nás (místnost VĚŽ, Albertov 6) 

13.-15. listopadu Československý víkendový  teambuilding českých a slovenských entit (další info připravujeme) 

Na konec října připravujeme další besedu, tentokrát s doc. Ivanem Bičíkem. 

Více informací a další akce na webu a na facebooku! 
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