
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

OHLÉDNUTÍ ZA ČESKOSLOVENSKÝM VÍKENDEM 

V pátek 13. 11.  jsme se sešli v Praze na hlavním nádraží a vyrazili do Stříbrné Skalice vstříc společnému seznamovacímu 
a teambuildingovému víkendu. Na místo jsme dorazili skoro za tmy, po asi tříkilometrové cestě od zastávky na objekt už 
byla tma opravdu hustá. Ale skautskou základnu jsme našli, ubytovali se a po společné večeři mohli začít s programem. 
Ten si na první večer v podobě seznamovacách a tmelících her připravil Vašek Kocur a se svými zábavnými hříčkami 
sklidil velký úspěch. Sobota byla ve znamení 
poznávání okolí a české historie – vydali jsme se na 
prohlídku do Sázavského kláštera. Do Sázavy jsme 
šli pěšky po hraně sázavského údolí, po exkurzi 
v klášteře jsme si dali výborný oběd v místní 
hospůdce a po prohlídce města jsme jeli typicky 
českou zapocenou lokálkou zpátky na základnu. Na 
večer jsme připravili noční orientační hru (kterou 
nám bohužel trochu zkazil déšť), „regional fair“ 
(obdoba tradičního culture fairu, ale zaměřena na 
regionální speciality), společnou zábavu s kytarou a 
později večer pak volnou zábavu s hudbou. Nedělní 
ráno bylo deštivé a ve znamení pomalého vstávání, 
společenských her a oběda. Po obědě už 
nezbývvalo nic jiného, než loučení a odjezd zpět do 
Prahy, Brna, Ostravy a Bratislavy. 
 

REGISTRACE NA KONGRESY OTEVŘENA 

Sice je do dubna stále ještě moře času, přesto se vyplatí začít pomalu spřádat plány. Postupně totiž začínají být otevřeny 
registrace na regionální kongresy a místa na nich jsou velmi rychle zabírána. Takže pokud ještě nemáte plány na duben, 
co takhle si zapsat do diářů v termínu 29. 3. – 3. 4. Západní regionální kongres (WRC)? Tématem letos je Síla vody a 
organizátorem EGEA Graz v nádherné krajině Dolního Rakouska. Kdo cítí svou povinnost jet reprezentovat Prahu na 
Východoevropský kongres, nechť vyrazí 12. – 16. 4. do rumunského Murighiolu v deltě Dunaje, tématem ERC je energie-
výzvy a jejich překonávání. V podobné lokalitě, i když poněkud severněji, se bude 20. – 24. 4. konat Severní a baltský 
kongres (NBRC) pořádaný entitou ve Vilniusu v lokalitě Kurské kosy. A pro ty, kteří chtějí na jih za teplem, nabízí EGEA 
Skopje kongres Středomořského regionu (EMRC), tentokrát pořádaný v makedonském Ohridu s tématem gastroturismu. 
Registrace na poslední dva jmenované kongresy (NBRC a EMRC) ještě nebyla otevřena, ale sledujte egea.eu, abyste ji 
nepropásli. Jestli si brousíte zuby a chcete vyrazit za zážitky a poznáváním nových lidí a kultur, registrujte se a vyrazte!  
 

VÝBĚR PŘIPRAVOVANÝCH LOKÁLNÍCH A ZAHRANIČNÍCH AKCÍ 

v posledním týdnu před začátkem vánočního volna bude Vánoční večírek, termín a místo budou upřesněny (sledujte 
web egea.natur.cuni.cz nebo facebook EGEA Praha) 

1. prosince (od 18:00) beseda s prof. Hamplem (v LR, Albertov 6) 

2. prosince (od 19:00) Tradiční neformální posezení pro všechny členy a přátele EGEA Praha v restauraci U Voraře  

29. 1. -2. 2. Open Bukovel, akce pro všechny milovníky zimních sportů (http://www.egea.eu/activities/open-bukovel/) 

 

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 
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Na výletě do Sázavy 
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