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Úvodní slovo prezidenta EUREGIA EGRENSIS 

VÁŽENÉ DÁMY, VÁŽENÍ PÁNOVÉ,  

náchá ží me se ope t v období , kdy užáví rá me  

á hodnotí me vy sledky nás í  prá ce žá rok 2016. 

Po dlouhe m c áse vyplne ne m celou r ádou 

hodnocení , jedná ní , konžultácí  á jiny ch setká ní ,  

se rok 2016 stál tí m dlouho oc eká vány m rokem, 

kdy se otevr ely dotác ní  prográmy nove ho 

plá novácí ho období . V podmí nká ch pu sobnosti 

nás eho prácovní ho sdruž ení  se jedná  o prográm 

CI L EU S (CI L Evropske  u žemní  spoluprá ce)  

v pr í hránic ní m u žemí  C esko-Bávorske m á C esko-

Sásko-Durynske m. V rá mci prográmu  nás e 

Euregio uspe lo se svy mi projekty Dispožic ní m 

fondem á Fondem mály ch projektu  ná podporu pr eshránic ní  spoluprá ce se žáme r ení m  

ná bežprostr ední  spoluprá ci u r ádu , institucí , orgánižácí , cí rkví , spolku  i jednotlivcu . 

Má me k dispožici dostátek finánc ní ch prostr edku , áby mohlá by t podpor ená náprostá  

ve ts iná žájí mávy ch, inspirují cí ch á oboustránne  prospe s ny ch projektu .  

Finánc ne  se nás emu Euregiu podár ilo pr eklenout nepr í žnive  období  meži ukonc ení m 

minule ho á žác á tkem souc ásne ho plá novácí ho období . Me li jsme vytvor enu 

dostátec nou finánc ní  režervu ná to, ábychom mohli reáližovát vs echny trádic ní  áktivity, 

udrž et jejich u roven  á pr edevs í m žáchovát stábilní  prácovní  kolektiv, ktery  je žá rukou 

plynule ho pr echodu do nove ho období . 

Podrobne ji o de ní  ve sdruž ení  informují  ná sledují cí  strá nky letos ní  vy roc ní  žprá vy.  

Já  bych chte l v u vodu jen vyslovit proste , ále o to upr í mne js í , pode ková ní  vs em, kter í   

se ná c innosti Euregiá v roce 2016 podí leli. De kuji nás im c lenu m, funkcioná r u m, 

prácovní ku m sekretáriá tu, kolegu m ž prácovní ch sdruž ení  v Bávorsku i Sásku-

Durynsku á vs em dáls í m osobá m i orgánižácí m, žá prá ci á podporu pr i nápln ová ní  

mys lenek pr eshránic ní  spoluprá ce.  

 

Frántis ek C urká 

prežident 

23. br ežná 2017 
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Základní údaje 

Ná žev:    Regioná lní  sdruž ení  obcí  á me st EUREGIO EGRENSIS 

Sí dlo:     Ná Vyhlí dce 53, 360 01 Kárlovy Váry 

Tel.:    353 034 141    

http:     www.euregio-egrensis.cž 

Zálož ení :    1. 2. 1993 

IC :     477 222 66 

 

Statutární orgány 

PREZÍDIUM 
Prežident:  Frántis ek C urká, obec Hálž e 

 

Viceprežidenti: Ing. Kárel Jákobec, mí stostárostá, me sto Sokolov 

Mgr. Dálibor Bláž ek, stárostá, me sto As  

Ing. Ján Horní k, sená tor, stárostá, me sto Bož í  Dár  

Jir í  Struc ek, stárostá, me sto Táchov 

 

C lenove :   Zdene k Lákátos , stárostá, me sto Abertámy  

Pátrik Pižinger, stárostá, me sto Chodov 

Ing. Petr Návrá til, stárostá, me sto Cheb 

Bc. Kárel Lukes , stárostá, me sto Str í bro 

   Román Kotilí nek, stárostá, me sto Kráslice 

C estmí r Brus tí k, 1. ná me stek primá torá, státutá rní  me sto  
Kárlovy Váry 

Ing. árch. Vojte ch Frántá, mí stostárostá, me sto Máriá nske  Lá žne  

http://www.euregio-egrensis.cz/
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Personá lní  obsážení  sekretáriá tu 

V roce 2016 prácováli v sekretáriá tu Sdruž ení  ná plny  u vážek: 

 jednátel Ing. Lubomí r Ková r  

 projektová  mánáž erká Ing. Olgá Kr í ž ová  

 finánc ní  mánáž er Ing. Román Strátil 

 ásistentká pro c lenskou žá kládnu Ade lá Hepnárová  
 

Obrázek 1: Mapa EUREGIA EGRENSIS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: www.euregio-egrensis.cz 
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Obrázek 2: Organizační schéma EUREGIA EGRENSIS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: EE vlastní 
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Poslání EUREGIA EGRENSIS 
 

Cí lem sdruž ení  je vs estránne  pu sobení  ku prospe chu prohloubení  á rožví jení  

pr á telsky ch vžtáhu  ják v rá mci žá pádoc eske ho regionu, ták i meži C eskou republikou  

á Spolkovou republikou Ne mecko.  

K náplne ní  hlávní ho cí le se sdruž ení  žáme r uje žejme ná ná iniciová ní  á podporu vs ech 

forem spoluprá ce meži me sty, obcemi, institucemi, orgánižácemi i jednotlivci  

v pr í hránic ní m regionu trojmeží  C ech, Bávorská á Sáská/Durynská. 

Sdruž ení  doporuc uje ná me ty ke spoluprá ci, koordinuje á podporuje tuto spoluprá ci 

žejme ná pr edevs í m v oblástech cestovní ho ruchu, lá žen ství  á turismu, hospodá r ství , 

doprávy á trhu prá ce, ž ivotní ho prostr edí  á žeme de lství , vžde lá vá ní , kultury á sportu, 

pr í pádne  v dáls í ch oblástech, ktere  sme r ují  k rožvoji regionu EGRENSIS á mohou je 

vžá jemne  využ í vát pártnerske  strány. 
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Statistika 

ZÁVĚREČNÝ ÚČET SDRUŽENÍ ZA ROK 2016 

 

EUREGIO EGRENSIS hospodár ilo v roce 2016 se schodkem ve vy s i Kc  933 001,37, 

ktery  byl pokryt ž pr ebytku  minuly ch let. Schodek byl žpu soben pr edevs í m nemož ností  

vyu c továt ná klády žá vy kon funkce Sekretáriá tu Dispožic ní ho fondu EU S. Oc eká váne  

prostr edky žá obá fondy i reáližováne  projekty sdruž ení  c inily ke konci roku  

Kc  3 119 607,- á pr ijdou v roce 2017. 

 

Tabulka 1: Rekapitulace finančních toků 

 plán 2016 skutečnost 2016 

Příjmy 3 333,80 3 414 234,90 

Výdaje 4 769,98 4 347 236,27 

Rozdíl  -1 436,18 -933 001,37 

 

STATISTIKA ZASEDÁNÍ 

V roce 2016 žásedálo Preží dium Sdruž ení  celkem 7krá t á Válná  hromádá Sdruž ení  2krá t.  

ČLENSKÁ ZÁKLADNA 

K poslední mu dni roku 2016 sdruž oválo EUREGIO EGRENSIS celkem 66 obcí  á me st  

ž okresu  Kárlovy Váry, Sokolov, Cheb á Táchov. 
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Interně 

STUDIJNÍ CESTA DO BAVORSKA 

Studijní  cestá se v roce 2016 uskutec nilá ve dnech 8. áž  9. c ervná do Bávorská. Studijní  

cestá je již  trádic ní  áktivitou, její mž  cí lem je vy me ná žkus eností  v rá mci pr eshránic ní  

spoluprá ce á jí ž  se u c ástní  žejme ná stárostove  á žástupitele  ž c lenske  žá kládny Euregiá 

Egrensis. 

V roce 2016 se cesty žu c ástnilo 30 žá stupcu  c lenske  žá kládny Euregiá Egrensis C echy  

s jednátelem sdruž ení  á tlumoc ní kem. Meži hlávní  cí love  destináce bylo žár áženo nove  

centrum ž uly (Gránitžentrum) podpor ene  ž pr eshránic ní ho prográmu EU, dá le „Háus 

ám Strom“ (vy stávní  pávilon s te mátikou vody) ná Dunáji poblí ž  ne mecke ho 

historicke ho me stá Pássáu. Nedí lnou souc á stí  bylá prohlí dká me stá  

á ná sledne  ná vs te vá Zemske  vy stávy pivá v Aldersbáchu, která  bylá umí ste ná ve stáre  

budove  pivováru. 

SPOLEČNÉ PREZÍDIUM NA VALNÉ HROMADĚ AGEG VE ZHOŘELCI/GÖRLITZ 

V žá r í  2016 se ve Zhor elci/Go rlitž uskutec nilá c lenská  schu že á vy roc ní  konference 

Asociáce evropsky ch hránic ní ch regionu  AGEG (žástr es ují cí  orgánižáce evropsky ch 

euroregionu ).  

Jedná ní  bylá podpor ená hojnou u c ástí  c lenu  táke  že strány Spolec ne ho preží diá EE pod 

vedení m u r ádují cí ho Spolec ne ho prežidentá, žemske ho rády páná Wolfgángá Lippertá. 

Byly žde pr edá ny informáce o kohežní  politice Evropske  unie, která  je žá kládem 

dotác ní ch prográmu .  

Delegáci EE pr iví tál stá tní  ministr á vedoucí  Sáske  stá tní  káncelá r e Dr. Fritž Jáeckel  

(7. žlevá) á prežident AGEG pán Kárl-Heinž Lámbertž (5. žprává). Dáls í mi c leny 

delegáce byli mj. primá tor Plávná pán Rálf Oberdorfer, ktery  žástupuje EE  

v pr edstávenstvu AGEG, c esky  prežident EE pán Frántis ek C urká á prežidentká 

bávorske ho prácovní ho sdruž ení  EE Dr. Birgit Seelbinderová . 

(Viz obrázek č. 3) 
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Obrázek 3: Delegace EE v Bavorsku (účast na studijní cestě a Společném prezídiu) 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: EE vlastní 

 

Dá le probe hlo žásedá ní  Spolec ne ho prežidiá ve Zhor elci. V rá mci tohoto jedná ní   

se gre mium žáby válo táke  7. Kohežní  žprá vou Evropske  komise. Pr edlož ení  žprá vy  

se oc eká vá  v roce 2017 s jásny m sme rová ní m ná rožvoj á cesty dotác ní  politiky po roce 

2021.  

NOVÝ SPOLEČNÝ PREZIDENT EUREGIA ERGENSIS Z OKRESU VOGTLANDKREIS 

Spolec ne  vedení  Euregiá Egrensis pr í slus í  v pr í s tí ch dvou letech sásko-durynske mu 

sdruž ení . Zemsky  rádá okresu Vogtlándkreis, Rolf Keil, je novy m Spolec ny m 

prežidentem Euregiá Egrensis.  

Obrázek 4: Společný prezident Rolf Keil (vpravo) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: EE vlastní 
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Pr i setká ní  žá stupcu  vs ech tr í  prácovní ch sdruž ení  ve Spolec ne m preží diu Euregiá  

ž C ech, Bávorská á Sáská/Durynská v bávorske m Wáldsássenu pr evžál pán Rolf Keil 

tuto funkci v rá mci právidelne ho str í dá ní  od žemske ho rády okresu Tirschenreuth 

Wolfgángá Lippertá (vlevo, obrá žek c . 4). Wolfgáng Lippert stá l v c ele Euregiá Egrensis 

od konce roku 2014.   

Zemsky  rádá okresu Vogtlándkreis, Rolf Keil, u r ádují cí  od roku 2015, byl v prosinci 

2015 žvolen prežidentem sásko-durynske ho prácovní ho sdruž ení  Euregiá Egrensis.  

Jední m ž hlávní ch cí lu  nove ho Spolec ne ho prežidentá Euregiá Egrensis do roku 2018 je 

pr edevs í m urychlení  jážykove ho vžde lá vá ní  v jážyce sousedu , á to, pokud mož no ná 

vs ech stupní ch vžde lá vá ní  ná obou stráná ch hránice. Du lež ity m te mátem spolec ne ho 

hospodá r ske ho regionu je pro ne j táke  te má spoluprá ce pr i rožvoji á propágová ní  

turisticky ch nábí dek. 

Spolec ny  prežident je politicky m reprežentántem Euregiá Egrensis, ktere  se sklá dá   

že tr í  prácovní ch sdruž ení , á to ž bávorske ho, c eske ho á sásko-durynske ho. 

Pr edsednictví  ve Spolec ne m preží diu se str í dá  po dvou letech á koncem roku 2018 

bude v rá mci tohoto právidelne ho str í dá ní  pr edá no c eske mu sdruž ení  (viž obrá žek c . 2, 

orgánižác ní  sche má). 

 

 

http://www.google.cz/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=0ahUKEwj0_OPQp-fSAhWsCJoKHTr9DCAQjRwIBw&url=http://www.milanbalun.cz/&bvm=bv.150120842,d.bGs&psig=AFQjCNH8yKKD3udukXJ9vupx1ej0xMtfqA&ust=1490175796203765
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Evropská územní spolupráce (EÚS) 

Cí l Evropská  u žemní  spoluprá ce (EU S) je prográmem v rá mci podpory evropsky ch 

strukturá lní ch á investic ní ch fondu , která  je fináncová ná ž Evropske ho fondu pro 

regioná lní  rožvoj (ERDF). 

FOND MALÝCH PROJEKTU 

Euregio Egrensis plnilo ope t u lohu ádministrá torá mály ch projektu  á již  v lednu se mu 

podár ilo spustit Fond mály ch projektu  Cí l EU S pro spoluprá ci se sásko/durynsky m 

pr í hránic í m. Konálo se 5 žásedá ní  Loká lní ho r í dí cí ho vy boru.   

 V roce 2016 bylo schvá leno 21 projektu  žá celkem 212 132,01 EUR. 

DISPOZIČNÍ FOND 

V dubnu 2016 Euregio Egrensis žáhá jilo Dispožic ní  fond Evropske  u žemní  spoluprá ce 

s bávorskou hránicí . Probe hlá dve  žásedá ní  Regioná lní ho r í dí cí ho vy boru, ktery  

rožhodovál o podpor e projektu , vedoucí ch k rožvoji c esko-bávorske  spoluprá ce.  

Prográm umož n uje reáližovát spolec ne  projekty pártnersky ch subjektu  ná obou 

stráná ch hránice.   

 V roce 2016 bylo schvá leno 18 projektu  žá celkem 194 535,13 EUR. 

REZOLUCE ASOCIACE EVROPSKÝCH PŘÍHRANIČNÍCH REGIONŮ (AGEG) 

Režoluce AGEG, kterou spolupodepsálo Euregio Egrensis, je žáme r ená pr edevs í m  

ná žohledne ní  žvlá s tní ch podmí nek spoluprá ce, jáko je ví ce c ásu pro koordináci áktivit, 

odlis ností  legislátivne  prá vní ho rá mce jednotlivy ch pártnersky ch strán, vc etne  

roždí lnosti konkre tní ch podmí nek v regionech. Du ráž bude kláden táke  ná 

žjednodus ení  á žefektivne ní  ádministrátivní ch procesu . Vy žnám bude táke  pr iklá dá n 

projektu m P2P (People to people). Nedí lnou souc á stí  je du ráž ná pr eshránic ní  efekt, 

ktery  musí  pr iná s et pr idánou hodnotu vs em pártneru m. Sámožr ejmostí  je neustá lá  

snáhá o návys ová ní  finánc ní ch prostr edku  pro projekty ták, áby bylo dosáhová no cí lu  

Euregiá Egrensis. 

Euregio Egrensis plne  podporuje AGEG ve ste ž ejní ch pož ádávcí ch k pr í práve  

prográmove ho období  EU S 2021-2027.  I pr es to, ž e je jedná no áž  o dáls í m finánc ní m 

období , je nutne  se te to diskuže áktivne  u c ástnit ták, áby bylá nává žá ná plná  kontinuitá 

spoluprá ce á nebyly žpr etrhá ny vážby v rá mci jednotlivy ch pr eshránic ní ch projektu .  
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Cestovní ruch 

Propágáce turisticky átráktivní ch lokálit á obecne  áktivne -reláxác ní ho potenciá lu 

cele ho regionu je jední m ž hlávní ch poslá ní  Euregio Egrensis. Euregio Egrensis se 

ž tohoto du vodu již  právidelne  u c ástní  vy stáv á veletrhu  prá ve  žá u c elem propágáce 

regionu á pr edevs í m propágáce služ eb, ktere  nábí ží  pro sve  c leny.  

VÝSTAVA ITEP 

Ve dnech 15. áž  17. žá r í  2016 se konál 12. roc ní k Veletrhu cestovní ho ruchu v hále  

TJ Lokomotivá v Plžni.  

O vy stávní  expožici byl vy rážny  žá jem á u c ást ná veletrhu lže ožnác it žá velmi požitivní  

žejme ná ž hlediská dopádu pro region.  

Ná ITEPu byl již  trádic ne  nejve ts í  žá jem o mápy á cyklotrásy, proto mohlo nás e 

sdruž ení  táke  uplátnit novou mápu o Cyklotráse EE. Ope t se náskytlá skve lá  mož nost 

prežentovát novy  internetovy  portá l www.uprostred-evropy.cž prostr ednictví m 

speciá lní ho letá ku, ktery  žve k ná vs te ve  te chto strá nek á áktivní mu žápojení  

dopln ová ní  dáls í ch turisticky ch átráktivit v regionu. 

Veletrh ITEP je tr etí m nejve ts í m mežiná rodní m veletrhem cestovní ho ruchu v C eske  

republice, ktery  v pru me ru návs te vuje 10 000 lidí  á žu c ástn uje se ho ví ce než  100 

vystávovátelu .  

 

Obrázek 5: Výstavní pult  

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: vlastní 
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PORTÁL WWW.UPROSTRED-EVROPY.EU  

 

Turisticke  informác ní  webove  strá nky Euregiá Egrensis www.uprostred-evropy.eu, 

ktere  informují  o nejátráktivne js í ch turisticky ch žájí mávostech v cele m euroregionu, 

žážnámenály v roce 2016 vy žnámny  posun. Zejme ná ne mecká  stráná umí stilá ná 

portá l celou r ádu žájí mávostí  á tí m ho požvedlá ná kválitátivne  vys s í  u roven . 

 Strá nky jsou neustá le ždokonálová ny á stá vájí  se už ivátelsky velmi pr í jemne , c í mž  je 

umož ne ná jejich leps í  propágáce á táke  žáhá jení  pr í právy mobilní  áplikáce.  

 

Obrázek 6:Přihlášení do portálu WWW.UPROSTRED-EVROPY.EU  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: http://uprostred-evropy.eu/cs  

http://www.uprostred-evropy.eu/
http://www.uprostred-evropy.eu/
http://uprostred-evropy.eu/cs
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Společenské události, akce a projekty Sdružení 

SPOLEČNÁ TISKOVÁ KONFERENCE EUREGIA EGRENSIS 

Spolec ná  tisková  konference se konálá dne 8. dubná 2016 v me stske  knihovne   

ve me ste  Po ßneck (okres Sáále-Orlá) v Durynsku.  

Konferenci vedl u r ádují cí  Spolec ny  prežident Euregiá Wolfgáng Lippert.  Hostují cí  

r ec ní k, c esky  generá lní  konžul v Drá ž ďánech, PhDr. Jir í  Kude lá, ždu rážnil, ž e c esko-

ne mecke  vžtáhy nebyly v de jiná ch nikdy ták dobre  jáko dnes. „25 let jsme dobří 

spojenci, přátelé a partneři“, r ekl generá lní  konžul. Euroregiony ná hránicí ch táke  již   

25 let vžá jemne  u spe s ne  spoluprácují . Ná stá tní  u rovni byl ná žá kláde  Smlouvy  

o sousedství  1992, C esko-ne mecke  dekláráce 1997 á teprve nedá vno, v roce 2015 

C esko-ne mecke ho Strátegicke ho diálogu vytvor en á neustá le  rožs ir ová n rá mec pro 

spoluprá ci ná stá tní  u rovni. 

Dr. Birgit Seelbinderová , prežidentká Euregiá Egrensis, prácovní ho sdruž ení  Bávorsko, 

Frántis ek C urká, prežident c eske ho Euregiá á žemsky  rádá Rolf Keil, prežident sásko-

durynske ho sdruž ení , ve svy ch žprá vá ch biláncováli á informováli žá roven  táke   

o novy ch vy žvá ch pro prá ci EE do budoucná. 

20 LET BAVORSKO-ČESKÉHO VÝMĚNNÉHO ŠKOLNÍHO ROKU  

Pod ná žvem „20 let Bávorsko-c eske ho vy me nne ho s kolní ho roku v Euregiu Egrensis  

– Kontákty dr í ve & dnes“ oslávilo Euregio Egrensis ná slávnostní  jubilejní  osláve   

ve Fichtelgebirgshálle Wunsiedel 20. vy roc í  trvá ní  sve ho projektu Vy me nne ho s kolní ho 

roku.  

Obrázek 7: Státní tajemník Bern Sibler  

Pod heslem „Kontákty dr í ve & dnes“ byl pohled 

žáme r en nejen ná by vále  á souc ásne  studentky á 

studenty vy me nne ho roku, jáko vyslánce svy ch 

žemí , ále táke  ná Kárlá IV. á bávorsko-c eskou 

žemskou vy stávu, která  mu bylá prá ve  v roce 2016 

ve nová ná. Stá tní  tájemní k Bern Sibler  

ž Bávorske ho stá tní ho ministerstvá pro vžde lá vá ní  

á kulturu, ve dy á ume ní  ve sve m slávnostní m  

projevu vyjá dr il sve  žhodnocení  á vy žnám projektu pro 

pr eshránic ní  porožume ní  á pr á telství .   
Zdroj: EE vlastní 



SPOLEČENSKÉ UDÁLOSTI, AKCE A PROJEKTY 
SDRUŽENÍ 

Strá nká 15 

 

Ví ce než  550 c esky ch gymnážistu  mohlo v pru be hu let strá vit Vy me nny  s kolní  rok ná 

ne ktere m ž gymná žií  v bávorske  c á sti Euregiá Egrensis. 

V diskužní m kole informováli dlouholetí  vedoucí  uc itele  á ne kter í  by válí  hostují cí  

studenti o svy ch žkus enostech á požitivní m vlivu Vy me nne ho s kolní ho roku 2016  

ná jejich dáls í  ž ivot. V ná vážnosti se ke slovu dostáli žá stupci poskytovátelu  finánc ní  

podpory á podporovátelu  projektu, bež jejichž  dlouholete ho á velkoryse ho doprovodu 

by vy me nny  s kolní  rok neexistovál.  Zvlá s tní  pode ková ní  pr itom pátr í  Bávorske  stá tní  

káncelá r i á C esko-ne mecke mu fondu budoucnosti žá jejich finánc ní  podporu.  

Akce se žu c ástnil hojny  poc et souc ásny ch á by vály ch hostují cí ch studentu , r editelek  

á r editelu  s kol á vedoucí ch uc itelek á uc itelu , hostitelsky ch rodin á politic tí  á oficiá lní  

žá stupci ž regionu. 

Obrázek 8: Zástupci poskytovatelů finanční podpory 

 

Zlevá: Generá lní  konžul PhDr. 

Milán C oupek, vlá dní  r editelká 

Andreá Fro bá ž Bávorske  stá tní  

káncelá r e, moderá tor Sebástián 

Kráft ž Bávorske ho rožhlásu  

á Dr. Tomá s  Jelí nek, jednátel C esko-

ne mecke ho fondu budoucnosti. 

 

Zdroj: EE vlastní 

BAVORSKO-ČESKÝ VÝMĚNNÝ ŠKOLNÍ ROK 2016 – 2017 SLAVNOSTNĚ ZAHÁJEN 

27. žá r í  2016 žáhá jilá prežidentká bávorske ho prácovní ho sdruž ení  Euregiá Egrensis  

Dr. Birgit Seelbinderová  dáls í  roc ní k Vy me nne ho s kolní ho roku, á to pro období  2016 

áž  2017. Pr iví tálá c eske  hostují cí  studentky á studenty. Spolec ne  s pánem Frántis kem 

C urkou, prežidentem Euregiá Egrensis C echy, se pr i spolec ne m projevu shodli ná 

vy žnámne  pr idáne  hodnote  te to áktivity nejen pro obe  pártnerske  strány, ále 

pr edevs í m pro studenty á ná sledne mu rožs ir ová ní  spoluprá ce meži mláds í  generácí .  

Stipendium Euregiá Egrensis, tedy mož nost studovát jeden s kolní  rok ná ne ktere m  

ž gymná žií  v Horní ch Fránká ch nebo severní  Horní  Fálci, ží skálo celkem 17 studentek  
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á studentu . Projekt je finánc ne  podporová n C esko-ne mecky m fondem budoucnosti á 

Bávorskou stá tní  káncelá r í . 

Obrázek 9: Zahájení výměnného školního roku 2016 – 2017  

 

DEN CYKLOSTEZKY OHŘE 

text text text  

LETNÍ TÁBOR MLÁDEŽE EUREGIA EGRENSIS  

text text text 

 

Zdroj: EE vlastní 

DEN CYKLOSTEZKY OHŘE  

Kárlovársky  kráj á me sto Cheb požváli dne 28. kve tná 2016 mále  i velke  cyklisty  

ná 2. roc ní k Dne cyklostežky Ohr e. Akce bylá por á dáná  28. kve tná 2016 v pr í jemne m 

áreá lu Krájinky v Chebu pod hrádem. Akce nábí dlá pr ihlá s eny m u c ástní ku m odme nou 

drobne  dá rky, obc erstvení  á spoustu žá bávy. Vs ichni, kter í  se vc ás á jednodus e 

žáregistrováli ná internetovy ch strá nká ch kráje, si pák v ne ktere m ž deví ti 

informác ní ch center (Cheb, Máriá nske  Lá žne , Frántis kovy Lá žne , As , Kyns perk, 

Sokolov, Loket, Kárlovy Váry, Ostrov) vyžvedli identifikác ní  pá sku. 

Pro de ti bylá ve spoluprá ci s BESIPEM pr iprávená jí ždá žruc nosti á prežentáce sprá vne  

vy bávy jí ždní ch kol. U c ástní ci si mohli žá roven  dí ky volne  vstupence ždármá 

prohle dnout Chebsky  hrád. 

Pártnerem ákce byly C eske  drá hy, á. s., ktere  vyprávily žvlá s tní  cyklovlák v tráse 

Kárlovy Váry – Cheb á žpe t pro pr eprávu áž  150 jí ždní ch kol. U c ástní ci se mohli sve žt 

buď ná ákci nebo žpe t.  

Po celou dobu ákce me lo Euregio Egrensis svu j vy stávní  pult v áreá lu Krájinky  

v Chebu á dá válo žde k dispožici letá ky á propágác ní  máteriá ly ž cele ho regionu. 

Jednálo se o máteriá ly c lensky ch obcí  EE, ále i bávorsky ch, sásky ch á durynsky ch 

pártneru . Tí m jsme mohli pr ispe t nemálou me rou k žájí mávosti cele  ákce á k leps í  

propágáci regionu.  
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LETNÍ TÁBOR MLÁDEŽE EUREGIA EGRENSIS 1. - 7. SRPNA 2016 

V ponde lí  1. srpná 2016 byl slávnostne  žáhá jen již  24. roc ní k c esko-ne mecke ho Letní ho 

tá borá mlá dež e Euregiá Egrensis. Ceremoniá lu se žu c ástnil žá c eskou stránu stárostá 

As e pán Dálibor Bláž ek, stárostá Str í brá pán Kárel Lukes  á jednátel Euregiá Egrensis 

pán Lubomí r Ková r . Zá ne meckou stránu potom žemsky  rádá okresu Wunsiedel pán 

Kárl Do hler, stárostá Selbu pán Ulrich Po tžsch á ne mec tí  jednátele  Euregiá Egrensis 

pá nove  Háráld Ehm (Bávorsko) á Steffen Scho nicke (Sásko/Durynsko).   

Trádice tá borá vžniklá krá tce po revoluci v roce 1992 á od te  doby se káž doroc ne  koná  

str í dáve  ve vs ech žemí ch Euregiá Egrensis (Bávorsko, C echy, Sásko/Durynsko). Be hem 

žhrubá ty denní ho pobytu se tr icet de tí  ž cele ho euroregionu u c ástní  cele  r ády 

žájí mávy ch áktivit turisticky ch, sportovní ch i spolec ensky ch. Hlávní m cí lem tá borá je 

sežná mit de ti s jážykem sousedu  formou Jážykove  ánimáce á vžá jemne ho požná vá ní . 

Tá bor je podpor en ž prostr edku  ERDF Evropske  unie, tákž e de ti neplátí  plnou vy s i 

ná kládu  spojeny ch s reáližácí  tá borá.  

De ti žde návážují  pr á telství , která  mnohdy pr etrvájí  jes te  po mnohá letech. Mládí  lide  

ták májí  mož nost le pe požná vát sve  nejbliž s í  sousedy.  

SMLOUVA O VZÁJEMNÉ SPOLUPRÁCI ZÁCHRANNÝCH SLUŽEB MEZI 
BAVORSKEM A ČESKEM PODEPSÁNA  

Dne 3. r í jná bylá v Kárlovy ch Várech podepsá ná smlouvá o vžá jemne  pr eshránic ní  

spoluprá ci žá chránny ch služ eb meži ministerstvem vnitrá á Kárlovársky m, Plžen sky m 

á Jihoc esky m krájem.  

Dohodá, její ž  pr í prává žábrálá ne kolik let, je milní kem v oblásti pr eshránic ní  žá chránne  

služ by meži Bávorskem á C eskem. Obsáhuje konkre tní  u koly ty kájí cí  se koordináce 

pr eshránic ní ho násážení  žá chránny ch služ eb, jáko je nápr í klád álármová ní  c lenu  ZZS 

žásáhují cí ch ná druhe  stráne  hránice nebo reáližáce žá sáhu áž  do okámž iku pr edá ní  

pácientu  do vhodne ho le kár ske ho žár í žení .    

Smlouvá je prová de cí m pr edpisem pro rá mcovou dohodu podepsánou v dubnu 2013  

o pr eshránic ní  spoluprá ci žá chránny ch služ eb meži Spolkovou republikou Ne mecko  

á C eskou republikou, konkre tne  pro Svobodny  stá t Bávorsko. Euregio Egrensis 

inicioválo v roce 2012 vžnik studie o pr eshránic ní ch ždrávotní ch žá chránny ch služ bá ch 

á spoluprá ci nemocnic, která  se žáby válá prá vní  nejistotou v tomto oboru. Táto prá vní  

nejistotá je nyní  po podepsá ní  smlouvy odstráne ná.  
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Pr i te to pr í lež itosti žáhá jilo Euregio Egrensis pr í právne  prá ce ná jážykove m projektu 

pro žá chránne  služ by. Ná požvá ní  Euregiá se žá stupci žá chránny ch služ eb ž Horní ch 

Fránku  á Horní  Fálce ses li ná sežnámovácí  schu žce k první mu jedná ní . Euregio má  

v u myslu sestávit c esko-ne mecky  slovní k pro žá chráná r e, ktery  usnádní  komunikáci 

meži jednotlivy mi žá chránny mi slož kámi.  

UDĚLOVÁNÍ CENY EUREGIA EGRENSIS ZA ROK 2016 

Slávnostní  ákt ude lová ní  ceny probe hl v sobotu 12. listopádu 2016 v Chodove  Pláne ,  

v restáuráci pivováru á žu c ástnilo se ho ví ce ják 90 osob ž pr í hránic ní ho regionu.  

Obrázek 10: Prezident František Čurka s ministryní Karlou Šlechtovou 

 

Zdroj: EE vlastní 

 

Slávnostní m r ec ní kem letos ní ho udí lení  cen bylá pání  ministryne  pro mí stní  rožvoj 

Kárlá S lechtová . Ve sve  r ec i vyždvihlá vy žnám pr eshránic ní  spoluprá ce á euroregionu  

jáko její ch hlávní ch hybátelu . Pání  ministryne  mimo jine  r eklá: „Na společné česko-

německé hranici působí celkem 5 euroregionů. Pokud by se udělovala cena za nejlépe 

fungující českou část, obdrželo by ji bez nejmenších pochybností Regionální sdružení obcí 

a měst Euregio Egrensis. Slovo „úspěch“ je základem mého vystoupení. Je to poněkud 

symbolické. Vy dnes udělujete ceny úspěšným, ale současně sami jste velmi úspěšnými. 

Stejně tak úspěšné jsou i programy zaměřené na rozvoj přeshraniční spolupráce  

se Svobodným státem Sasko a se Svobodným státem Bavorsko“.  
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V roce 2016 byly ocene ny tr i osoby:  

 Ludwig Meier, Ministersky  žmocne nec v.v. 

Prežidentká Euregiá Egrensis Birgit Seelbinder, která  pr edstávilá nositele ceny, 

uvedlá: „Pan Meier byl v letech 1994 až 2012 takzvaným „ministerským 

pověřencem pro reálné školy v Horní Falci“ a odvedl v této funkci výbornou práci. 

Svým osobním nasazením dokázal, že v závěru jeho funkčního období byla, resp. 

je, na více než 70 procentech reálných škol v Horní Falci nabízena čeština jako 

volitelný předmět“.  

 

 Gottfried Zehrmánn, Horská  služ bá Johánngeorgenstádt  

C len preží diá Euregiá Egrensis Sásko/Durynsko Andreás Stárk pr edstávil páná 

Zehrmánná. Pán Zehrmánn obdrž el cenu žá sve  mimor á dne  žá sluhy v rá mci 

pr eshránic ní  spoluprá ce v oblásti horske  služ by, tedy v ná roc ne  oblásti 

žá chráná r ství  á bežpec nosti ve speciá lní ch podmí nká ch horske ho pohránic ní ho 

regionu. V letech 1981 áž  2013 byl vedoucí m pohotovosti horske  služ by 

Ne mecke ho c ervene ho kr í ž e v Johánngeorgenstádtu á od sve ho ná stupu k 

horske  služ be  v roce 1963 se v c estne  funkci nádpru me rne  žáslouž il o rožvoj 

horske  žá chránne , pr í p. u rážove  služ by, á v ná sledují cí ch letech pák  

o pr eshránic ní  spoluprá ci v oblásti horske  služ by.  

V roce 1995 pák jeho áktivity vyu stily v užávr ení  pártnersky ch smluv  

o spoluprá ci s Bož í m Dárem, Novy mi Hámry á Klí novcem. 

 

 Pável Voltr, Kástelá n žá mku v Táchove  

Ná me stek hejtmáná Plžen ske ho kráje pro oblást s kolství , sportu á cestovní ho 

ruchu á stárostá me stá Táchov á souc ásne  viceprežident Euregiá Egrensis C echy 

p. Jir í  Struc ek pr edstávil c eske ho nositele ceny. P. Voltr se stál od r. 2002 

neodmyslitelnou souc á stí  táchovske ho kulturní ho de ní . Prácovál dá le ná 

rožs ir ová ní  svy ch žnálostí  v oblásti historie, á to nejen me stá, žnálosti mí stopisu 

á cestovní ho ruchu. Dí ky jážykove  vybávenosti á nove  se rodí cí ch vžtáhu  meži 

c eskou á bávorskou stránou hránic se stál jednou ž postáv, ktere  stá ly á stojí  žá 

vžnikem pr á telství  á spoluprá ce meži obe má žeme mi. P. Struc ek uvedl: „Pro 

mne, jako starostu města Tachova, je největší radostí, když mohu číst děkovné 

dopisy, které oceňují práci Pavla Voltra, ať už v oblasti průvodcovské anebo i při 

neformálních setkáních bavorských návštěvníků v našem regionu. S poděkováním 

se pravidelně potkávám při jakémkoliv partnerském přeshraničním setkání. Toto 

je neocenitelný podíl na zvyšování česko-německého přátelství a příslib  
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do budoucna a vzor pro ostatní občany na obou stranách hranic jak dále 

prohlubovat kontakty až do osobní roviny“. 

 

Obrázek 11: Společné foto z udílení ceny EUREGIA EGRENSIS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zlevá: Pável Voltr (nositel ceny, Kástelá n žá mku v Táchove ), Frántis ek C urká (Prežident Euregiá Egrensis 

prácovní  sdruž ení  C echy), Rolf Keil (Zemsky  rádá, Vogtlándkreis), Wolfgáng Lippert (Zemsky  rádá 

okresu Tirschenreuth, Prežident Spolec ne ho preží diá Euregiá Egrensis), Dr. Birgit Seelbinder 

(Prežidentká Euregiá Egrensis prácovní  sdruž ení  Bávorsko), Ludwig Meier (nositel ceny, Ministersky  

žmocne nec v.v.), Ing. Kárlá S lechtová  (Ministryne  pro mí stní  rožvoj C R), Andreás Stárk (C len preží diá 

Euregiá Egrensis prácovní  sdruž ení  Sásko/Durynsko), Gottfried Zehrmánn (nositel ceny, Horská  služ bá 

Johánngeorgenstádt), Jir í  Struc ek (Ná me stek hejtmáná Plžen ske ho kráje), Zden ká S te chová  

Zdroj: EE vlastní 
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23. ZASEDÁNÍ ČESKO-BAVORSKÉ PRACOVNÍ SKUPINY PRO PŘESHRANIČNÍ 
SPOLUPRÁCI 

Ve dnech 23. á 24. listopádu 2016 se v Chodove  Pláne  konálo 23. žásedá ní  C esko-

bávorske  prácovní  skupiny pro pr eshránic ní  spoluprá ci, ktere ho se žu c ástnilo i Euregio 

Egrensis v žástoupení  p. Ehmá ž Bávorská á p. Ková r e ž C R.  

C eskou delegáci prácovní  skupiny vedl pán Tomá s  Káfká, r editel odboru stá tu  str ední  

Evropy, Ministerstvo žáhránic ní ch ve cí  C eske  republiky; bávorskou delegáci vedlá pání  

Dr. Fránžiská Armbrusterová  ž Bávorske  stá tní  káncelá r e. Jáko c estní  hoste  se žásedá ní  

žu c ástnili pán Milán C oupek, generá lní  konžul C eske  republiky v Mnichove  á pán 

Thomás Moták, vedoucí  kulturní ho odde lení  á protokolu Velvyslánectví  Spolkove  

republiky Ne mecko v Práže.  

Pr edsedá c eske  delegáce Tomá s  Káfká pr iví tál u c ástní ky setká ní  á ocenil kontinuitu  

á dlouhodobe  u spe s ne  fungová ní  C esko-bávorske  prácovní  skupiny pro pr eshránic ní  

spoluprá ci, která  funguje že vs ech podobny ch skupin nejde le, již  od roku 1990. Vžtáhy 

nás ich žemí  se v poslední ch letech žnác ne  žintenživnily, á to nejen ná prácovní  u rovni  

v regionech, ále i meži c leny vlá d obou žemí . Odrá ž í  se v nich vs echná te mátá 

spolec nosti, jáko nápr . hospodá r ství , vžde lá vá ní , ve dá, c i ž ivotní  prostr edí . Podobne  byl 

deklárová n velky  žá jem ná rožvoji doprávní  sí te , žejme ná ž eležnice, á rožví jení  kulturní  

spoluprá ce, á to v souládu s prioritámi vychá žejí cí mi od pr edsedu  vlá d. Vedoucí  c eske  

delegáce táke  ocenil spoluprá ci bávorske  strány pr i r es ení  žá lež itostí  c esky ch 

noužovy ch žá sob náfty v Kráillingu. R editel Káfká dá le s pote s ení m konstátovál, ž e 

párálelne  s posunem v c esko-bávorske  politicke  reláci dochá ží  táke  k postupne mu 

pr ekoná vá ní  žá te ž í  minulosti. Je tr ebá rovne ž  ždu rážnit, ž e ke konstruktivní  átmosfe r e 

v souc ásny ch c esko-ne mecky ch vžtáží ch vy rážne  pr ispí vá  Strátegicky  diálog, ktery  

ministr i žáhránic ní ch ve cí  oficiá lne  žáhá jili v lon ske m c ervenci ve spoluprá ci s ve ts inou 

vlá dní ch resortu . Te s í  ná s, ž e do vybrány ch prácovní ch skupin v rá mci Strátegicke ho 

diálogu se žápojuje te ž  Bávorsko. Je žr ejme , ž e c esko-ne mecky  Strátegicky  diálog má  

svou átráktivitou i vy sledky potenciá l stá t se novy m žá kládem pro budoucí  utvá r ení  

c esko-ne mecky ch vžtáhu . 

Po žáhájovácí m ple nu se c lenove  jednotlivy ch režortu  ses li s regioná lní mi žá stupci  

žá u c elem biláterá lní ch rožhovoru  k vy sledku m spoluprá ce v minule m období . 

Diskutová ná bylá táke  budoucí  te mátá, vc etne  dáls í ch u kolu .  

V pru be hu druhe ho dne žásedá ní  vystoupil se svy m pr í spe vkem k pr ehledu c esko-

bávorsky ch vžtáhu  generá lní  konžul C R v Mnichove  Milán C oupek.  
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U c ástní ci setká ní  si dá le v rá mci prácovní ch podskupin vyme nili ná žory mimo jine   

i ohledne  ná sledují cí ch te mát. Euregio Egrensis bylo žástoupeno v podskupine  Mí stní  

rožvoj á regioná lní  spoluprá ce. 

 Prácovní  skupiná se vyslovilá pro posí lení  již  existují cí ch á plá novány ch 

spolec ny ch rožvojovy ch center. 

 Prácovní  skupiná doporuc ilá pr í slus ny m orgá nu m sláde ní  regioná lní ch 

strátegicky ch plá nu  ná c eske  á bávorske  stráne .   

 Prácovní  skupiná se vyslovuje pro hármonižáci á optimáližáci pr eshránic ní  

vy me ny geodát pro regioná lní  plá nová ní , regioná lní  rožvoj á nositele 

odborne ho plá nová ní .   

 Euroregiony májí  by t i nádá le podporová ny jáko vy žnámná  plátformá 

spoluprá ce v pr í hránic ní ch regionech, pr edevs í m v oblástech ver ejne  sprá vy  

á sámosprá vy. Euroregiony spoluprácují  ják pr i sprá ve  Dispožic ní ho fondu, ták  

i v rá mci C esko-bávorske ho rožvojove ho konceptu. 

 Prácovní  skupiná konstátuje, ž e „Prográm pr eshránic ní  spoluprá ce Svobodny  

stá t Bávorsko - C eská  republiká Cí l Evropská  u žemní  spoluprá ce, 2014 - 2020“ 

svy m vy žnámem á u spe s ností  pr ispí vá  k souc ásny m vy borny m c esko-

bávorsky m vžtáhu m, á proto je nutne , áby se i po roce 2020 stály prográmy 

Evropske  u žemní  spoluprá ce nedí lnou souc á stí  Kohežní  politiky EU. 

Dá le prácovály tyto podskupiny:  

 Koordinác ní  skupiná 

 Hospodá r ská  spoluprá ce 

 Doprává 

 Z ivotní  prostr edí , žeme de lství  á lesní  hospodá r ství  

 Prá ce, sociá lní  ve ci á ždrávotnictví  

 

Kompletní  žá pis ž jedná ní  23. žásedá ní  C esko-bávorske  prácovní  skupiny náležnete ná 

strá nce Ministerstvá žáhránic ní ch ve cí .  

CLARA 3 

30. listopádu probe hlá v hotelu Thermál u vodní  konference projektu CLARA 3, ktery  je 

dáls í m pokrác ová ní m dvou u spe s ny ch pr edchoží ch projektu  spoluprá ce u r ádu  v regionu 

Egrensis. Projekt je ope t finánc ne  podpor en ž prográmu Evropske  u žemní  spoluprá ce, 
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ják ná bávorske , ták ná sáske  stráne  hránice. Leádpártnerem projektu je Kárlovársky  

kráj á Euregio Egrensis je projektovy m pártnerem pro oblásti:  

 Mlá dež , vžde lá vá ní  á sociá lní  žá lež itosti s te máty:  

o Uc ení  se jážyká sousedu  ná vs ech stupní ch vžde lá vá ní  (speciá lne : 

žá kládní  s koly)  

o Pervitin - diskužní  plátformá, vy me ná žkus eností  pro žá stupce ver ejne  

sprá vy á nežá visle  poskytovátele     

 Turismus (ve spoluprá ci s turisticky mi svážy) s te máty: 

o Spolec ná  pr eshránic ní  propágáce turismu v cele m regionu (Internetovy  

portá l, tis te ná  formá)  

o Propojení  ver ejne  osobní  doprávy s turisticky mi nábí dkámi  

o Pr eshránic ní  cykloturistiká  

 

 

 



KONTAKTNÍ INFORMACE 

Strá nká 24 

Kontaktní informace 

Ing. Lubomí r Ková r    jednátel sdruž ení  

      

GSM: +420 603 516 159 

     emáil: lubomir.kovár@euregio-egrensis.cž 

 

 

Ing. Olgá Kr í ž ová    projektová  mánáž erká 

      

GSM: +420 605 282 898 

     emáil: olgá.križová@euregio-egrensis.cž 

 

 

Ing. Román Strátil   finánc ní  mánáž er 

 

     GSM: +420 605 243 412 

     emáil: román.strátil@euregio-egrensis.cž 

 

 

Ing. Káter iná Ventrubová , Ph.D. ásistentká pro c lenskou žá kládnu 

      

GSM: + 420 773 407 176 

     emáil: ásistentká@euregio-egrensis.cž 

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

SEZNAM ZKRATEK 

EE  EUREGIO ERENSIS 

EU S  Evropská  u žemní  spoluprá ce 

ERDF Evropsky  fond pro regioná lní  rožvoj 

LR V  Loká lní  r í dí cí  vy bor 

RR V  Regioná lní  r í dí cí  vy bor 

 

 

SEZNAM OBRÁZKŮ 

Obrá žek 1: Mápá EUREGIA EGRENSIS................................................................................................. 4 

Obrá žek 2: Orgánižác ní  sche má EUREGIA EGRENSIS ................................................................... 5 

Obrá žek 3: Delegáce EE v Bávorsku (u c ást ná studijní  ceste  á spolec ne m preží diu .......... 9 

Obrá žek 4: Spolec ny  prežident Rolf Keil (vprávo) .......................................................................... 9 

Obrá žek 5: Vy stávní  pult ........................................................................................................................ 12 

Obrá žek 6:Pr ihlá s ení  do portá lu WWW.UPROSTRED-EVROPY.EU ....................................... 13 

Obrá žek 7: Stá tní  tájemní k Bern Sibler ............................................................................................ 14 

Obrá žek 8: Zá stupci poskytovátelu  finánc ní  podpory ................................................................ 15 

Obrá žek 9: Záhá jení  vy me nne ho s kolní ho roku 2016 – 2017 ................................................. 16 

Obrá žek 10: Prežident Frántis ek C urká s ministryní  Kárlou S lechtovou ............................ 18 

Obrá žek 11: Spolec ne  foto ž udí lení  ceny EUREGIA EGRENSIS .............................................. 20 

 

 

 

 

 

 

  



ZPRACOVÁNÍ 

Strá nká 26 

Zpracování 

 

 

VYDAVATEL    Regioná lní  sdruž ení  obcí  á me st EUREGIO EGRENSIS 

 +420 353 034 142 

 Ná Vyhlí dce 53 ⎸360 01  Kálovy Váry 

 www.euregio-egrensis.cž  

 

VY ROC NI  ZPRA VU SESTAVIL Ing. Lubomí r Ková r  

jednátel 

Ing. Káter iná Ventrubová , Ph.D.  
ásistentká pro c lenskou žá kládnu 

      

FINANC NI  PODPORA  Podpor eno ž prostr edku  Evropske  unie 

ž Evropske ho fondu pro regioná lní  rožvoj 

 

 

 

 

Zprá vá bylá žprácová ná žá pr ispe ní  ž projektu Trvále udrž itelná  pr eshránic ní  

spoluprá ce v Euregiu Egrensis. 

 

 

 

 

Pártner Euregiá Egrensis 

 

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

