
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

JAK SE POVEDL PRAGUE REUNION 
 Čtvrteční odpoledne, hlavní nádraží. Spěchající davy a spletitost budovy nepomáhají, když se člověk snaží najít někoho, 

koho v životě neviděl. Přesto se nám nakonec daří sehnat všechny, kteří absolvovali často několikahodinovou cestu, aby 

strávili prodloužený víkend v srdci Čech. Procházíme městem, upozorňujeme naše hosty na krásy Prahy a u večeře se 

postupně poznáváme. Účastníci čtyř národností a různého věku, které spojuje studium geografických oborů a chuť se o 

nových místech nejen učit, ale i je navštívit. Večer rychle ubíhá v přátelské atmosféře a loučíme se prakticky jen proto, 

že nás druhý den čeká náročný program. Ten se sestává především z objevování Prahy, od Hradu přes vltavské břehy po 

vyhlídky Vyšehradu. Abychom procvičili celé tělo a ne jen nohy, natahujeme na Vyšehradě slackline a chvíli si více či 

méně úspěšně hrajeme na provazochodce. Před večerním chladem se schováváme do restaurace ve dvaadvacátém 

patře budovy na Hájích a bavíme se turnajem ve stolním fotbálku či vzájemným učením se cizích jazyků, při kterém 

dochází k celé řadě vtipných situací. Třetí den vyrážíme do přírody, z vlaku se kocháme výhledem na Berounku po ránu a 

po krátkém výšlapu se před námi objevuje klenot českých hradů, Karlštejn. Prohlížíme si jeho majestátní zdi a věže a 

dáváme si občerstvení před dalším putováním po Českém krasu. Naším cílem je dorazit do Svatého Jana pod Skalou, kde 

se nachází proslulá skalní vyhlídka, 

na programu je ovšem nespočet 

zajímavých míst včetně částečně 

zatopeného lomu Malá Amerika. 

Večer se scházíme na bytě a 

hrajeme deskové hry. Nikomu se 

příliš nechce domů, protože další 

večer už společně na této akci 

nezažijeme, a proto není divu, že 

spát jdeme ve značně pokročilé 

hodině. To nám však nebrání si 

ještě ráno vychutnat památník na 

Žižkově a z jeho střechy se 

rozloučit s Prahou; tedy ti, kteří 

dnes odjíždí.  

  
  

VÝBĚR PŘIPRAVOVANÝCH LOKÁLNÍCH A ZAHRANIČNÍCH AKCÍ 
6. dubna od 19:00 Posezení U Voraře (více informací zde https://www.facebook.com/events/1720455191572912/) 
29. dubna – 1. května  Bendelux weekend …akce na lodi kotvící u belgických břehů, jistě nezapomenutelná akce nejen 
pro všechny příznivce moře (info a registrace http://www.egea.eu/activities/bendeluxweekend/)  

2. – 4. května  Pre-EMRC  v makedonském horském městečku Kruševo, přihlásit a účastnit se může každý bez ohledu na 
to, zda jste účastníky EMRC (info a registrace http://www.egea.eu/activities/pre-emrc-krusevo/) 

6. – 9. května Carnival  in Mainz (info a registrace http://www.egea.eu/activities/carnival-in-mainz/) 
 

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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