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Úvodní slovo prezidenta Euregia Egrensis 

 

Vážení přátelé přeshraniční spolupráce, 

běžně si stěžujeme, že čas strašně rychle ubíhá, a tak není 

divu, že již opět stojíme na počátku nového roku a je 

nejvyšší čas zhodnotit rok minulý.  

Rok 2018 byl pro naše Euregio rušný a zároveň si myslím, 

že i úspěšný. V naší práci jsme realizovali tradiční aktivity. 

Navíc se po několika letech podařilo najít způsob pořádání 

letního tábora mládeže ze společného území. S příznivým 

zájmem i následnou odezvou se setkala studijní cesta do 

Bavorska. Práce Euregia i jednotlivých našich členů byla prezentována v pravidelně 

vydávaných zpravodajích. 

Od samého počátku roku jsme aktivně propagovali naši společnou práci při rozvoji 

přeshraniční spolupráce i vlastní činnosti. Obhájili jsme smysluplnost naší existence a 

snad i obecně existence euroregionů. Prokázali jsme zásluhou pracovníků našeho 

sekretariátu odbornou způsobilost spravovat fondy malých projektů. Snažíme se 

vstupovat do diskusí a konzultací řešících nové programové období po roce 2020. 

Volební rok 2018 a výsledky komunálních voleb přinesly dílčí změny ve vedeních našich 

členských obcí. Příznivé pro Euregio je, že změn není mnoho a byla víceméně zachována 

kontinuita v činnosti radnic i našeho sdružení.  

Je na místě poděkovat všem našim členům, funkcionářům obcí, pracovníkům našeho 

sekretariátu, partnerům, širokému aktivu spolupracovníků, podporovatelů a přátel 

Euregia a přeshraniční spolupráce, za práci odvedenou v roce 2018. Do roku 2019 přeji 

všem zdraví, štěstí a radost z úspěšně rozvíjené přeshraniční spolupráce. 

 

 

František Čurka 

Prezident Euregia Egrensis  

pracovní sdružení Čechy 

starosta obce Halže   
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Základní údaje 

Název:    Regionální sdružení obcí a měst EUREGIO EGRENSIS 

Sídlo:     Na Vyhlídce 53, 360 01 Karlovy Vary 

Tel.:    353 034 141    

http:     www.euregio-egrensis.cz 

Založení:    1. 2. 1993 

IČ:     477 222 66 

Označení „Euregio“ znamená jednak zeměpisně určitelnou oblast – region – a také 

hranice překračující organizaci. Nejsou dodatečnou správní úrovní, nýbrž představují 

většinou „iniciativu zdola“, vycházejíc z roviny regionálních a komunálních činitelů. 

Euregia jsou často nositeli latinských názvů, aby tak bylo možné překonat jazykové 

rozdíly. Pojem „Euregio“ (často také „Euroregion“) je zkrácenou formou výrazu 

„Evropský region“. K tomu přistupují zeměpisné přídomky. Přídavné jméno „Egrensis“ 

se vztahuje k historické oblasti, která zahrnovala velké části dnešního EUREGIA 

EGRENSIS: středověké „Regio Egire“ nebo také „Provincia Egrensis“ - oblast Poohří. 

  

Mapa EUREGIA EGRENSIS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.euregio-egrensis.cz/
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Statutární orgány 

 

PREZÍDIUM 

Prezident:  František Čurka, obec Halže 

 

Viceprezidenti: Ing. Karel Jakobec, místostarosta, město Sokolov 

Mgr. Dalibor Blažek, starosta, město Aš 

Ing. Jan Horník, senátor, starosta, město Boží Dar  

Jiří Struček, starosta, město Tachov 

 

Členové:   Zdeněk Lakatoš, starosta, město Abertamy  

Patrik Pizinger, starosta, město Chodov 

Bc. Karel Lukeš, starosta, město Stříbro 

Petr Schaller, starosta města Plesná 

   Roman Kotilínek, starosta, město Kraslice 

Čestmír Bruštík, 1. náměstek primátora, statutární město K. Vary 

Ing. arch. Vojtěch Franta, místostarosta, město Mariánské Lázně 

 

Personální obsazení sekretariátu 

V roce 2018 pracovali v sekretariátu Sdružení na plný úvazek: 

➢ jednatel Ing. Lubomír Kovář 

➢ projektová manažerka Ing. Olga Křížová 

➢ finanční manažer Ing. Roman Stratil 

➢ asistentka pro členskou základnu Ing. Kateřina Ventrubová Ph.D.  

 

 



 

 

6 

 

Poslání EUREGIA EGRENSIS (EE) 

Sdružení všestranně působí ku prospěchu prohloubení a rozvíjení přátelských vztahů 

jak v rámci západočeského regionu, tak i mezi Českou republikou a Spolkovou 

republikou Německo.  

K naplnění hlavního cíle se sdružení zaměřuje zejména na iniciování a podporu všech 

forem spolupráce mezi městy, obcemi, institucemi, organizacemi i jednotlivci  

v příhraničním regionu trojmezí Čech, Bavorska a Saska/Durynska. 

Sdružení doporučuje náměty ke spolupráci, koordinuje a podporuje tuto spolupráci 

především v oblastech cestovního ruchu, lázeňství a turismu, hospodářství, dopravy  

a trhu práce, životního prostředí a zemědělství, vzdělávání, kultury a sportu, případně  

v dalších oblastech, které směřují k rozvoji regionu EGRENSIS a mohou je vzájemně 

využívat partnerské strany.  

 

Organizační schéma EUREGIA EGRENSIS 
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Interně z EE 

Závěrečný účet sdružení za rok 2018 

EUREGIO EGRENSIS hospodařilo v roce 2018 s přebytkem ve výši Kč 904 456,73,-. 

 

Tabulka: Rekapitulace hospodaření sdružení za rok 2018  

 plán 2018 (v tis. Kč) skutečnost 2018 

Příjmy 5 817 5 838 741,19 

Výdaje 5 751,6 4 934 284,46 

Rozdíl  65,4 904 456,73 

 

Statistika zasedání 

V roce 2018 zasedalo Prezídium Sdružení celkem 9krát a Valná hromada Sdružení 2krát.  

 

Členská základna 

V roce 2018 vstoupila do Sdružení obec Nová Hleďsebe, rozšířila tedy členskou základnu 

na celkový počet 68 obcí a měst z okresů Karlovy Vary, Sokolov, Cheb a Tachov. 
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Nově zvolený společný prezident Euregia Egrensis na české straně 

K předání funkce společného prezidenta Euregia Egrensis na českou stranu došlo dne 

11. prosince 2018 v historickém areálu bývalé hasičské zbrojnice v Aši. Otěže tohoto 

společenství převzal současný starosta Chodova Patrik Pizinger.  

Funkci bude zastávat dva roky.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zleva: František Čurka (Prezident pracovního sdružení Čechy), Rolf Keil (předchozí Společný prezident 

Euregia Egrensis), Patrik Pizinger (nově zvolený Společný prezident), Dr. Birgit Seelbinder (Prezidentka 

pracovního sdružení Bavorska) 
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Úvodní slovo společného prezidenta EE 

 

Vážené čtenářky, vážení čtenáři,  

po čtyřech letech se do Čech vrací odpovědnost za zastupování 

společných zájmů všech partnerů Euregia Egrensis – Čech, 

Bavorska, Saska a Duryňska. Mám tu čest na následující dva roky 

zastupovat jako společný president naše významné přeshraniční 

sdružení s více než pětadvacetiletou historií. Osobně považuji roky 

2019 a 2020 za roky významné pro budoucnost Euregia Egrensis.  

Je potřeba připravit se na nové dotační období, hájit význam našeho sdružení pro 

přeshraniční spolupráci a připravit naše sdružení na výzvy spojené s naplněním cílů 

kohezní politiky Evropské unie od roku 2020. Vedle toho považuji za důležité i nadále 

intenzivně podporovat spolupráci v našem regionu, upevňovat skvělé vztahy s našimi 

německými sousedy a rozvíjet stávající partnerství.  

Může se zdát, že po dvaceti pěti letech je již hotovo, ale není. Všichni v Euregiu Egrensis 

cítíme, že právě teď je potřeba ukázat, že se podařilo dát Česko-německým vztahům 

dobrý základ, na kterém je naším úkolem stavět dál. Přeji si, aby i do budoucna bylo 

Euregio Egrensis považováno za významného nositele evropské myšlenky a spolupráce 

v Evropské unii.  

Vám všem přeji do roku 2019 zejména hodně zdraví a ať se Vám všem daří jak v 

pracovním, tak i v osobním životě. 

 

 

Patrik Pizinger 

Společný prezident Euregia Egrensis  

starosta města Chodov 
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Euregio Egrensis oslavilo 25 let své existence v „Little Berlin“ 

Výroční tisková konference Euregia Egrensis se konala 27. dubna 2018 v německo-

německém muzeu Mödlareuth. Prezidenti všech tří pracovních sdružení Euregia 

podepsali v historických kulisách dokumenty „Společné prohlášení 25 let Euregia 

Egrensis“ a „Rezoluci Euregia Egrensis k budoucí kohezní a dotační politice Evropské 

unie od roku 2020“. Obě listiny deklarují výraznou pozici Euregia Egrensis a utvrzují 

nutnost jeho existence v rámci přeshraniční spolupráce mezi Bavorskem, 

Saskem/Durynskem a českou stranou.  

Byli pozváni významní představitelé jak české, tak německé strany, celkem se zúčastnilo 

více jak 120 hostů. K čestným hostům patřili mj. předsedkyně vládního úřadu Horních 

Franků Heidrun Piwernetz, hofský zemský rada a předseda účelového svazu 

Zweckverband Deutsch-Deutsches Museum Mödlareuth Dr. Oliver Bär, generální 

konzulka Kristina Larischová z Generálního 

konzulátu České republiky v Mnichově a 

slavnostní řečník Dr. Jaroslav Šonka. 

Doprovodnou akcí byla výstava „Překonání zdi 

smrti, Dějiny Železné opony v 

Československu“ českého spolku Paměť. 

Hudební doprovod zajistila skupina „Horova 

osma“ z Chodova. Společná prohlášení najdete 

na našich internetových stránkách 

www.euregio-egrensis.cz. 

 

Víte, že… 

… už sama vesnice Mödlareuth je kuriózní tím, že dodnes patří jedna její polovina do 

Bavorska, druhá do Durynska? Američané pojmenovali po válce Mödlareuth „Little Berlin“ 

– tato vesnička ležící severně od Hofu čítá padesát obyvatel a stala se, stejně jako její velký 

bratr Berlín, symbolem rozdělení Německa. Tehdejší dvě části byly od padesátých let 

dvacátého století až do roku 1989 neprostupně rozděleny vysokou hraniční zdí. 

Na tomto významném historickém místě si můžete prohlédnout zbytky 700 metrů dlouhé 

betonové zdi s ostnatým drátem a strážní věže, které jsou dochované v původní podobě. 

http://www.euregio-egrensis.cz/
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V památníku vybudovaném na rozlehlých pozemcích se nachází výstavní sál, výukové 

prostory, videoarchiv a knihovna. 

 

Studijní cesta zástupců Euregia Egrensis do Franského Švýcarska  

Tüchersfeld, Gössweinstein, Sanspareil, Bayreuth, Thurnau, Bad Berneck –  "Přírodně 

historicky Franckým Švýcarskem" – tak byla pojata studijní cesta 2018, které se 

zúčastnilo 35 zástupců členské základny Euregia ve dnech 23. až 24. května 2018. 

Franské Švýcarsko, nebo také Francké Švýcarsko, německy Fränkische Schweiz, je 

krasová vrchovina a populární turistický region v Horních Francích v Bavorsku. 

Rozkládá se v trojúhelníku mezi řekami Pegnitz na východě, Regnitz na západě a řekou 

Mohan na severu. Krajina, dosahující výšky až 600 metrů nad mořem, leží v severní části 

pohoří Franská Alba. Území je chráněno jako součást Přírodního parku Franské 

Švýcarsko - Veldensteinský les. 

Cesta měla svůj příběh – od „seznámení“ s Mušketýry, přes varhanní koncert, přírodní 

krásy a načerpání energie ze stromů, až po nezanedbatelnou realitu všedních dnů 

samosprávy. 

I přes nepřízeň počasí panovala fantastická atmosféra a setkání s místními představiteli 

bylo přínosem pro všechny zúčastněné. Velice nás potěšila také účast paní Dr. Birgit 

Seelbinder, prezidentky pracovního sdružení Bavorsko. Těšíme se na příští rok a již nyní 

přemýšlíme nad zajímavou lokalitou. 

 

 

 

 

 

 



 

 

12 

 

Letní tábor mládeže 2018 

Program letního táboru mládeže se nesl v duchu "Lesem Českem Německem" a byl 

koncipován pod jednotným tématem LES. Tábor se konal v termínu 6. - 10. srpna 2018 

v Krušných horách na penzionu Bublava. Zúčastnilo se celkem 29 dětí ve věku od 11 do 

14 let – 13 dětí z České republiky, 10 dětí ze Saska a 6 dětí z Bavorska. 

Vybraná lokalita i penzion Bublava byli perfektně zvoleny pro daný typ programu, a toto 

skvělé prostředí vyhovovalo všem účastníkům. V dostatečném předstihu se uskutečnily 

organizační schůzky a společná jednání jak s vedoucími, tak lesními pedagogy.  

Komplexně nastavený program s daným tématem umožnil dětem během několika dní 

osvojit si základní principy vybrané oblasti. Děti se každý den učily, jak se správně 

chovat v lese, získaly základní znalosti o lesním hospodářství, těžbě a zpracování dřeva a 

základech první pomoci. Neodmyslitelnou součástí byla každodenní jazyková animace, 

vedená zkušenými animátory, která výrazně přispěla ke sblížení všech účastníků - dětí, 

vedoucích, lesních pedagogů. Téma LES dětem i dalším účastníkům prohloubilo znalosti 

o lese a radost z lesního prostředí. K tomu přispěli odborní mentoři, lesní pedagogové – 

Ing. Bc. Radka Stolariková, Ph.D. (ředitelka Střední lesnické školy Žlutice) a doc. Ing. 

Lubomír Šálek, Ph.D. (odborný asistent Fakulty lesnické a dřevařské v Praze).   
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Udílení cen Euregia Egrensis za rok 2018 

Dne 27. října 2018 se konala slavnostní akce Cena Euregia Egrensis v saském městě 

Schilbach. Vyznamenány byly tři osobnosti, které se zasloužily o upevňování česko-

německých vztahů, prolamování bariér, a to jak kulturních, tak i jazykových.  

Na bavorské straně byl vyznamenán pan Albrecht Schläger – člen prezídia 

Sudetoněmecké rady, na české straně byl oceněn emeritní biskup plzeňský  

Mons. František Radkovský a na sasko/durynské straně cenu obdržel Wolfgang Sell, 

starosta obce Pottiga. Udílení cen se konalo v Kulturním a vzdělávacím centru ARCHA v 

Schilbachu (nedaleko Klingenthalu). Potěšila nás hojná účast ze všech částí Euregia 

Egrensis a přesvědčila nás o tom, že akce obdobného typu mají svůj význam a jsou 

jasným důkazem prohlubování přeshraniční spolupráce. Udílení cen bylo mimo jiné 

provázeno duchem oslav 100letého výročí vzniku České republiky. Kolegové ze Saska se 

oděli do obleků typických pro první republiku, čímž se celá slavnostní atmosféra 

umocnila. 
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Nový projekt Euregia Egrensis:  

„Nové impulsy pro přeshraniční síťování v území EUREGIA EGRENSIS“ 

Realizace programu je soustředěna na dva klíčové balíčky, a to „Děti a mládež/jazyková 

ofenziva“ a „Další rozvoj komunální báze Euregia Egrensis“. 

Projekt „Síťování“ má za cíl prohloubit kulturní a společenské povědomí v rámci 

přeshraniční spolupráce, tentokrát především mezi mladší generací. V rámci projektu je 

naplánována celá řada akcí pro žáky středních škol.  

Nedílnou součástí jednotlivých aktivit budou jazykové animace, programy zabývající se 

rozdílnou tématikou – od poznávání přírody až po historické souvislosti na česko-

německé hranici. 

 

 

 

 

 

 

Školní exkurze do Flossenbürgu 

Poprvé, 12. listopadu 2018, se spolu setkaly ZŠ Karlovy Vary 

Truhlářská a Realschule Wunsiedel.  

Žáci ve věku 14 – 15 let spolu absolvovali jazykovou animaci 

a zážitkovou výuku dějepisu na místě bývalého 

koncentračního táboru ve Flossenbürgu. I na prvním setkání 

se podařilo navázat kamarádství a přátelství mezi žáky z 

České republiky a Německa. 
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Koaliční smlouva bavorské vlády pro období 2018 – 2023                  

mezi CSU a Freie Wähler  

Sdružení Euregio Egrensis uvítalo přijetí Koaliční smlouvy bavorské vlády pro období 

2018 – 2023 mezi CSU a Freie Wähler. Koaliční smlouva potvrdila význam česko-

německé přeshraniční spolupráce a význam euroregionů. Citace z Koaliční smlouvy 

bavorské vlády pro období 2018 – 2023 mezi CSU a Freie Wähler (str. 59/60) 

„... V rámci Evropy je Bavorsko stavitelem mostů mezi Východem a Západem, zejména v 

Podunají. Dobré sousedství s Českou republikou je pro nás zvláště důležité. Vzhledem ke 

specifičnosti společné historie připadne Zastoupení Svobodného státu Bavorsko v České 

republice důležitá role. Chceme pokračovat ve spolupráci EUROREGIONŮ… 

Podporujeme evropské a mezinárodní výměny mládeže. Novým bavorským zahraničním 

institutem chceme založit mezinárodní síť pro výměny mládeže. V souvislosti se společnou 

historií Bavorska a Čech nám přitom leží na srdci zejména posílení výměn s Českou 

republikou…“  

Koaliční smlouva je také velkou výzvou pro Pracovní sdružení Čechy a nového 

Společného prezidenta Euregia Egrensis pana Patrika Pizingera. Patrik Pizinger ve svém 

prohlášení po převzetí funkce zdůraznil, že jedním z hlavních cílů je zastavit vylidňování 

v kraji. „Určitě tomu můžeme nějakým způsobem zabránit. Problém s odcházením 

obyvatel z našeho kraje trápí stejně tak i kolegy ze Saska anebo Bavorska. Budeme se tak 

během následujících dvou let snažit najít řešení, abychom tomuto nešvaru optimálně 

zabránili, jsou to naše společné zájmy“. 

 

Statistika o návštěvách členů 

Sekretariát pravidelně navštěvuje své členy, diskutuje se starosty o problémech, 

se kterými se obce a města nejvíce potýkají. Doporučují své služby v rámci možností 

získání finančních prostředků pro přeshraniční spolupráci.   

Po vzájemných diskuzích o problematice čerpání finančních prostředků bylo 

vyhodnoceno, že největšími starostmi pro starosty obcí a měst v rámci přeshraniční 

spolupráce jsou nadále, podobně jako v předchozích letech, především: 

1. Jazyková bariéra panující na obou stranách hranice  
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2. Nemožnost čerpání „tvrdých nákladů“ 

„Měkké náklady“ na setkávání jsou z důvodu administrativních požadavků raději 

pokrývány přímo z rozpočtu obce („investice“) 

3. Absence partnera na německé straně  

4. Nedostatek kapacit na monitorování, následnou přípravu a zpracování projektu 

také z případných dalších dotačních možností  

 

Evropská územní spolupráce (EÚS) 

Cíl Evropská územní spolupráce (EÚS) je programem v rámci podpory evropských 

strukturálních a investičních fondů, která je financována z Evropského fondu pro 

regionální rozvoj (ERDF). Euregio Egrensis plnilo opět úlohu administrátora malých 

projektů. 

 

Fond malých projektů 

Fond malých projektů je zaměřen na spolupráci se 

Sasko/durynským příhraničím.  

Konaly se 4 zasedání Lokálního řídícího výboru.  

➢ V roce 2018 bylo schváleno 24 projektů  

za celkem 271 334,92 € 

➢ Proplaceno bylo 23 projektů za celkem 189 873,32 € 

 

 

Dispoziční fond 

Dispoziční fond podporuje přeshraniční spolupráci 

s bavorským příhraničím.  

Konaly se 3 zasedání Regionálního řídícího výboru. 

➢ V roce 2018 bylo schváleno 20 projektů  

za celkem 305 884,90 €. 

➢ Proplaceno bylo 21 projektů za celkem 233 844,67 € 
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Aktivity EE v cestovním ruchu 

 

F.RE.E – veletrh cestovního ruchu v Mnichově 

Ve dnech 21. – 25. února 2018 představilo Euregio Egrensis své členy na největším a 

nejlépe navštěvovaném bavorském veletrhu pro cestování, rekreaci a volný čas f.re.e 

Mnichov. Celkem na veletrh zavítalo přes 135 000 návštěvníků a více jak 1 300 

vystavovatelů ze 70 zemí světa. 

Společně s dalšími 23 vystavovateli z řad regionálních turistických agentur a hotelových 

sítí jsme naše členy prezentovali v rámci společného českého stánku agentury 

CzechTourism. Agentura měla pro návštěvníky připravený bohatý doprovodný program, 

jako ochutnávku plzeňského piva, virtuální prohlídky měst a památek, digitální 

fotoautomat a pravidelná vystoupení cimbálové muziky Strážničan. 

Návštěvníci našeho výstavního pultu měli největší zájem o tipy na volnočasové aktivity, 

kterými by si zpestřili pobyt v našem euroregionu. Prospektový servis poskytujeme 

všem našim členům Euregia. 

Mnoho účastníků veletrhu se svěřilo, že již pravidelně navštěvují území Euregia Egrensis 

a velká většina cestu do našich končin opět plánuje.  
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Sudetoněmecké dny v Augsburgu 

Ve dnech 19. až 20. května 2018 se konal již 69. ročník Sudetoněmeckých dnů 

v Augsburgu. Zástupci Euregia Egrensis pracovní sdružení Čechy zde byli přítomni po 

oba dva dny s p. Alexandrem Dietzem z Euregia Egrensis Bavorsko se sídlem v 

Marktredwitz.  

Zájem o informace o České republice ze strany návštěvníků Sudetoněmeckých dnů byl 

enormní, a to především z důvodu široké škály propagačních materiálů, které jsme 

mohli nabídnout z naší členské základny. Celkem jsme Euregio Egrensis propagovali 

prostřednictvím 94 různých druhů informačních materiálů. Dle statistiky organizátorů 

jsme se stali jedním z nejnavštěvovanějších stánků celé akce. 

 

 

 

Workshop CLARA 3 „Přeshraniční rozvoj destinací“ 

V bavorském Bayreuthu se dne 27. července 2018 uskutečnil odborný workshop, který 

byl zaměřen na výměnu zkušeností v přeshraničním rozvoji destinací a propagací 

cestovního ruchu. Zúčastnilo se více jak 20 zástupců informačních center ze Smrčin, 

Karlovarského kraje, Horních Franků, Saska a Bavorska. Projekt zahrnuje široké 

spektrum oblastí veřejné správy s přeshraničním významem a bude realizován v 

tematických celcích formou diskuzních workshopů. 
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Burza přeshraniční spolupráce v Sokolově 

Tradiční akcí, kde poskytujeme propagační servis naší členské základně Euregia 

Egrensis, je Hornická pouť v Sokolově. V letošním roce se konala dne 8. září 2018.  

I krásné počasí přispělo k velkému zájmu o náš stánek.  

Nabízeli jsme plný stůl informací a tipů na výlet, zajímavosti o Trojmezí, o možnostech 

cykloturistiky a o našich obcích a městech jak v české, tak v německé verzi. O všechny 

propagační materiály byl velký zájem, především z oblasti příhraniční cykloturistiky, ale 

i nových trendů, např. nordic walking, koloběžek apod.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ITEP 2018 – veletrh cestovního ruchu v Plzni  

Tradiční akce Veletrh cestovního ruchu ITEP v Plzni se 

v letošním roce konal ve dnech 20. až 22. září 2018. 

Prezentována byla celá členská základna, včetně německých 

partnerských měst a celého území Euregia Egrensis.  

Dle vyjádření organizátorů byl stánek Euregia Egrensis 

jedním z nejnavštěvovanějších. Nabízeny byly tipy na výlety, 

cykloturistické mapy a propagován byl také web 

www.uprostred-evropy.eu.  

 

http://www.uprostred-evropy.eu/
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Projekt CLARA 3 

Cílem projektu CLARA 3 je zintenzivnit přeshraniční spolupráci sousedních regionů na 

úrovni správních orgánů v 7 konkrétních oblastech. Jedná se o průřezový přístup k 

přeshraničním tématům, které se dotýkají veřejné správy, tj. o témata, která mají 

bezprostřední dopad na život občanů na obou stranách hranice. 

Ve čtvrtek 13. prosince 2018 proběhlo v Plesné setkání pracovní skupiny projektu 

CLARA 3 „Plánování aktuálních aktivit přeshraniční propagace turismu na území 

EUREGIA EGRENSIS“.  

Více jak 20 zástupců krajských institucí, infocenter, rozvojových agentur z Bavorska, 

Saska/Durynska a České republiky diskutovalo o přeshraniční propagaci turismu. 

Hlavními tématy diskuze byla aktualizace mapového portálu www.uprostred-evropy.eu,  

vydání aktualizované verze publikace 100 turistických superlativů a aktualizace velmi 

populární mapy turistických cílů Euregio Mobil v území Euregia Egrensis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.uprostred-evropy.eu/
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Kontaktní informace 

 

 

Ing. Lubomír Kovář   jednatel sdružení 

      

GSM: +420 603 516 159 

     email: lubomir.kovar@euregio-egrensis.cz 

 

 

Ing. Olga Křížová   projektová manažerka 

      

GSM: +420 605 282 898 

     email: olga.krizova@euregio-egrensis.cz 

 

 

Ing. Roman Stratil   finanční manažer 

 

     GSM: +420 605 243 412 

     email: roman.stratil@euregio-egrensis.cz 

 

 

Jaroslava Koláříková (od 2/2019) asistentka pro členskou základnu 

      

GSM: + 420 773 407 176 

     email: asistentka@euregio-egrensis.cz  

 

 

mailto:lubomir.kovar@euregio-egrensis.cz
mailto:olga.krizova@euregio-egrensis.cz
mailto:roman.stratil@euregio-egrensis.cz
mailto:asistentka@euregio-egrensis.cz
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Zpracování 

 

VYDAVATEL    Regionální sdružení obcí a měst EUREGIO EGRENSIS 

 +420 353 034 142 

 Na Vyhlídce 53 ⎸360 01  Kalovy Vary 

 www.euregio-egrensis.cz  

 

VÝROČNÍ ZPRÁVU SESTAVIL Ing. Lubomír Kovář 

Jednatel sdružení  

      

FINANČNÍ PODPORA  Podpořeno z prostředků Evropské unie z Evropského 

fondu pro regionální rozvoj 

 

Tisk výroční zprávy byl podpořen v rámci česko-německého malého projektu „25 Jahre 

EUREGIO EGRENSIS / 25 let EUREGIA EGRENSIS“  

 

  

 

Obsah zprávy byl zpracován za přispění z projektu Nové impulsy pro přeshraniční 

síťování v území Euregiu Egrensis.  

 

 

 

 

 

http://www.euregio-egrensis.cz/
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