
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 V LISTOPADU BUDEME MÍT NAPILNO 

Akademický rok se během října rozeběhl na plné obrátky a tak se začínají rozebíhat i akce, které organizuje pražská 
EGEA.  Na co se tedy během následujícího měsíce můžete těšit? Největší událostí měsíce bude Československý 
teambuildingový víkend v Posázaví. Této víkendové akce se zúčastní členové tří českých entit (Praha, Brno a Olomouc) a 
plánovaná účast je i geografů z možné budoucí entity 
v Ostravě a ze zahraničí (Krakow, Graz). Hlavním 
komunikačním jazykem bude samozřejmě čeština a 
můžete se těšit na bohatý program (výlet, kvíz, 
prezentace, hry a mnoho dalšího). Kdo touží vyrazit už 
v listopadu za hranice, může tak učinit na podobné akci 
pořádané entitou v německé Jeně — Newbie weekendu 
vol. 5. 
Začátkem měsíce budeme pořádat setkání regionálních 
kontaktních osob (RCP Live Meeting), které bude 
doprovázeno večerním poznávacím programem 
v podobě prohlídky historického centra města, posezení 
u piva a možnosti seznámit se s kontaktními osobami 
čtyř hlavních regionů.  
Poslední víkendovou událostí je druhá část exchange 
s Mainzem, němečtí geografové tentokrát přijedou 
k nám. Připravíme pro ně bohatý program, představíme 
jim naši kulturu a snad si užijeme skvělý víkend! 
 

PRAVIDELNÉ BESEDY S GEOGRAFY 

Levá rýsovna, úterní podvečer, učitel mluví, studenti poslouchají. Na první pohled to vypadá jako přednáška. Dnes však 
učitel nepřednáší, mluví o sobě. V říjnu se uskutečnily dvě besedy - s docenty Drbohlavem a Chromým. Na těchto 
besedách se ptáme našich učitelů na jejich vlastní zkušenosti, zážitky, názory… prostě na věci, na které často na 
přednáškách není čas. Tato přátelská setkání jsou jedinečnou možností dozvědět se něco více o našich přednášejících a 
načerpat inspiraci pro naše další směřování. Sledujte facebookovou stránku EGEA Praha, kde se brzy objeví data 
budoucích setkání.  
 

VÝBĚR PŘIPRAVOVANÝCH LOKÁLNÍCH A ZAHRANIČNÍCH AKCÍ 

3. listopadu (od 17:30) Beseda s doc. Bičíkem (místnost LR, Albertov 6, organizuje Vašek Kocur, kocurv@natur.cuni.cz) 

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

7.-8. listopadu Live RCP Meeting v Praze (možnost připojit se na večerní program; více informací na webu a facebooku) 

13.-15. listopadu Československý teambuildingový víkend českých a slovenských entit (více na webu egea.eu) 

21.-22. listopadu druhá část exchange Praha-Mainz, tentokrát v Praze (v případě zájmu pište na ruzicj10@natur.cuni.cz) 

27.-29. listopadu Newbie weekend vol. 5 (pořádá EGEA Jena, více na webu egea.eu) 

 

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 

 

Pravidelný měsíční newsletter EGEA PRAHA 
LISTOPAD 2015 

http://egea.natur.cuni.cz 

 

Exchange Praha-Mainz — první část v Mainzu 
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