
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

NOVÉ VEDENÍ EGEA PRAHA 
V průběhu prosince se na facebookové 
stránce pražské entity objevila informace 
o vyhlášení voleb na posty kontaktních 
osob. Vzhledem k tomu, že kandidáti byli 
nakonec pouze dva (na posty dvou 
kontaktních osob), byla volba celkem 
jasná. :) 
Novými kontaktními osobami tak jsou 
stávající CP 2 Jakub Růžička (III. ročník 
BFGG) a Jakub Petříček (II. ročník BGEKA). 
Vzhledem k tomu, že počet členů pražské 
EGEA postupně roste, za což jsme 
samozřejmě nesmírně rádi, rozhodli jsme 
se rozšířit naše řady i o funkci pokladníka, 
kterým je Karolína Fenclová, která se o 
finance starala doposud. 
Doufejme, že se EGEA Praha bude v jejich 
rukou stále rozšiřovat a že zůstane 
minimálně stále tak oblíbená, jako je mezi 
studenty a vyučujícími dosud.  
  

VÝBĚR PŘIPRAVOVANÝCH LOKÁLNÍCH  
A ZAHRANIČNÍCH AKCÍ 

6. ledna (od 19:00) Tradiční neformální posezení pro všechny členy a 
přátele EGEA Praha v restauraci U Voraře, tentokrát poslední v zimním 
semestru  

1. – 4. února Catalan Experience, akce pro ty, kdo chtějí poznat opravdové 
Katalánsko a strávit čtři únorové dny v teple Středomoří 
(http://www.egea.eu/activities/catalan-experience/) 

12. – 14. února Dętki 2016, zábavná akce pro všechny, kdo si chtějí hlavně 
užít spoustu zábavy nebo vyhrát mistrovství geografů v jízdě v duši s kopce 
(http://www.egea.eu/activities/detki-2016/) 

15. – 20. února Trondheim winter week. Pokud chcete poznat 
skandinávskou zimu a třeba vidět polární zář, neváhejte a přihlaste se 
(http://www.egea.eu/activities/trondheim-winter-week-2016/) 

Vzhledem k přicházejícímu zkouškovému období lze očekávat pokles 
aktivit EGEA Praha, stejně tak další číslo newsletteru vyjde až v březnu. 
Ale nebojte, v novém semestru na vás nezapomeneme a doufáme, že ho 
spolu rozjedeme ve velkém stylu! :) 

 

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 
LEDEN a ÚNOR 2016 

http://egea.natur.cuni.cz 
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