
Ahoj,	  mé	  jméno	  je	  Aneta	  a	  jsem	  novou	  členkou	  AEGEE-‐Praha.	  Ve	  světě	  AEGEE	  se	  pohybuji	  více	  jak	  rok	  
a	  půl	  a	  jsem	  neskonale	  vděčná,	  že	  jsem	  našla	  tudle	  cestu	  mezi	  (dnes	  už)	  přátele	  a	  kamarády,	  kteří	  se	  
nebojí	  poznávat	  svět	  a	  lidi	  kolem	  sebe.	  K	  AEGEE	  jsem	  se	  přidala	  především	  kvůli	  cestování	  a	  
poznávání	  nových	  lidí	  a	  to	  jak	  u	  nás	  na	  škole	  v	  Plzni,	  kde	  jsem	  s	  AEGEE	  přišla	  poprvé	  do	  kontaktu	  tak	  i	  
v	  zahraničí.	  Takovým	  nemalým	  bonusem	  pro	  mě	  byla	  komunikace	  v	  angličtině	  a	  její	  (doufám)	  určité	  
zlepšení,	  které	  se	  nám	  studentům	  v	  takovéto	  míře	  během	  vyučování	  nikdy	  nedostane.	  AEGEE	  mi	  
pomáhá	  najít	  přátele,	  co	  smýšlejí	  a	  mají	  podobné	  zájmy	  jako	  já.	  Zúčastnila	  jsem	  se	  3	  velkých	  eventů	  
pořádaných	  AEGEE-‐Plzeň,	  kde	  jsem	  si	  vyzkoušela	  jaké	  to	  je	  být	  v	  roli	  pořadatele,	  2	  SU,	  které	  byly	  obě	  
plné	  úžasných	  lidí	  a	  nezapomenutelných	  zážitků	  a	  (prozatím)	  1	  Agory,	  která	  mi	  ukázala,	  jak	  to	  vypadá,	  
když	  se	  sejde	  několik	  stovek	  motivovaných	  lidí	  na	  jednom	  místě	  a	  jak	  je	  Evropa	  opravdu	  malá,	  
protože	  se	  mi	  touto	  cestou	  naskytla	  možnost	  znovu	  se	  shledat	  a	  popovídat	  si	  s	  mými	  aegee	  friends	  J	  	  

Jak	  možná	  někteří	  z	  vás	  vědí,	  v	  minulém	  roce	  jsem	  byla	  členem	  boardu	  AEGEE-‐Plzeň	  a	  tato	  zkušenost	  
mě	  naučila	  improvizaci	  a	  kdy,	  kde	  a	  na	  co	  je	  důležité	  se	  soustředit.	  Moje	  místo	  studia	  se	  ovšem	  
změnilo	  a	  já	  bych	  moc	  ráda	  zůstala	  v	  AEGEE	  dále	  aktivní,	  ale	  pro	  tentokrát	  tady	  u	  vás	  (nás)	  v	  AEGEE-‐
Praha.	  Ráda	  bych	  předala	  své	  dosavadní	  zkušenosti	  a	  zážitky	  především	  novým	  členům,	  kteří	  ještě	  
nemají	  úplně	  jasno,	  co	  vlastně	  AEGEE	  všechno	  nabízí.	  Proto	  bych	  chtěla	  kandidovat	  na	  pozici	  HR,	  kde	  
bych	  mohla	  uplatnit,	  co	  jsem	  se	  jinde	  přiučila	  a	  zároveň	  si	  své	  dovednosti	  i	  vylepšila.	  J	  Baví	  mě	  
pracovat	  s	  lidmi,	  kteří	  se	  nebojí	  říct	  svůj	  názor	  nahlas,	  užívají	  si	  života	  naplno	  a	  nestraní	  se	  společné	  
zábavě.	  Mám	  ráda	  překvapení,	  neočekávané	  (v	  kladném	  slova	  smyslu!)	  akce	  a	  pečení	  sladkých	  dobrot	  
pro	  přátele.	  Pokud	  jsem	  ten,	  koho	  byste	  chtěli	  ve	  svém	  novém	  boardu,	  budu	  ráda	  za	  váš	  hlas.	  	  


