
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

KONGRESOVÁ SEZONA 2016 JE ZA NÁMI 
 Duben znamená pro mnoho EGEA srdcařů jediné: období regionálních kongresů. To letos začalo již koncem března 

Západoevropským regionálním kongresem (WRC), který letos pořádala EGEA Graz v zapadlé podhorské vesničce 

Annaberg v Dolním Rakousku. Zde měla EGEA Praha dvojici svých zástupců, kteří byli s průběhem více než spokojeni a 

v nejbližší době můžete očekávat publikování reportu z této události. O necelé dva týdny později následoval pro nás 

nejdůležitější kongres, náš domácí Východoevropský kongres (ERC) v rumunském Murighiolu v deltě Dunaje. Toho se 

z řad pražských členů zúčastnili tři lidé, jejich vyprávění o průběhu v podobě reportu se taktéž připravuje. Následoval 

kongres severního a baltského regionu v lokalitě Kurské kosy organizovaný entitou ve Vilniusu. Tohoto kongresu se 

bohužel (jako jediného) nezúčastnil nikdo z Prahy, report bude ale k dispozici na stránkách EGEA Brno, která zde měla 

své zástupce. Jako poslední se letos koná kongres středomořského regionu v makedonském Ohridu a i zde by Praha 

měla mít své zástupce. Reporty a dostupné fotogalerie budou publikovány na webových stránkách naší entity 

egea.natur.cuni.cz. 

Závěrem připojujeme důležité oznámení, že se EGEA Praha rozhodla ucházet se o pořádání ERC 2017 

…tak držte palce, ať to vyjde :) 

  

VÝBĚR PŘIPRAVOVANÝCH AKCÍ NA LÉTO 2016 
2. – 5. června  Be RadioActive!  Pořádá EGEA Brno v Hartvíkovicích a událost není zaměřená jen na energii, ale i na 
poznávání jižní Moravy (registrace do 7. května na http://www.egea.eu/activities/be-radioactive/) 

16. – 19. června Germany Weekend Zaměřen tentokrát na trvalou udržitelnost, očekávat můžete výlety, exkurze a 
zajímavé workshopy (registrace do 9. června na http://www.egea.eu/activities/germany-weekend-2016/)  

23 – 26. června  Kieler Woche  Největší letní událost v Evropě pro příznivce lodí a plachetnic, na programu je hlavně 
účast na oficiálním programu (registrace do 5. června na http://www.egea.eu/activities/kieler-woche-event-vol-3/) 

4. – 8. července Dutch Experience: Living on the Edge! Prohlídky, exkurze a bohatý program v Utrechtu, Amsterdamu, 
Rotterdamu a Haagu (registrace do 20. června na http://www.egea.eu/activities/dutch-experience-living-on-the-edge/) 

11. – 17. července Archipelago Advantures Poznávací exkurze poloostrovem u Turku s doprovodným programem 
(registrace do 15. května na http://www.egea.eu/activities/archipelago-adventures/ (místa jsou již obsazena, ale 
přihlašování stále možné a místo bude vaše, pokud se někdo své registrace vzdá, což není zas až tak neobvyklé) :)  

8. – 19. srpna Caucasus: mountains and culture Akce pro všechny, které láká oblast Kavkazu a necítí se dostatečně fit na 
Caucasus Experience (registrace do 13. května na http://www.egea.eu/activities/caucasus-mountains-and-culture-2/)  

8. – 12. srpna Scientific Conference Druhý ročník události, jejíž hlavním smyslem je rozšířit se obzory, odborně se vzdělat 
a obohatit tím sebe i ostatní, relaxační večerní program je taktéž zajištěn (více informací na  
http://www.egea.eu/activities/scientific-conference-2016/)  

15. – 24. srpna Conquer the Transylvanian Alps 3.0 Sedmidenní přechod Transylvánských Alp s neopakovatelnými 
panoramaty a hlubokými zážitky :) (akce je určena pouze pro zkušené a zdatné turisty, jedná se o dálkový přechod; 
registrace do 12. května na http://www.egea.eu/activities/conquer-the-transylvanian-alps-3-0/)  

18. – 22. srpna Rise of Serbian EGEA Zaměřeno hlavně na poznávání okolí města Novi Sad s bohatým stmelovacím a 
geografickým programem (registrace do 15. června na http://www.egea.eu/activities/rise-of-serbian-egea/)  

 

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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