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Společná výroční tisková konference EUREGIA EGRENSIS 2016
| Srdečné pozvání
Všechna tři pracovní sdružení EUREGIA EGRENSIS, tedy sasko-durynské, české a bavorské,
pořádají každoročně společnou tiskovou konferenci, na které nabízejí ohlédnutí za svými
přeshraničními aktivitami a výhledy na aktuální otázky euroregionální a evropské dotační praxe a
politiky. Dovolte mi proto, abych Vás co nejsrdečněji pozval na letošní výroční tiskovou konferenci
do durynského městečka Pößneck.
TERMÍN KONÁNÍ: pátek 8. dubna 2016 v 11:00 hod (do cca 13:00 hod)
MÍSTO KONÁNÍ: Městská knihovna Bilke Pößneck | jednací sál
Klosterplatz 1 | 07381 Pößneck
Prezident sasko-durynského pracovního sdružení a zemský rada okresu Vogtlandkreis, Rolf Keil, se
bude v rámci svého ohlédnutí všech tří pracovních sdružení blíže zabývat níže uvedenými
stěžejními tématy euroregionální činnosti sasko-durynského pracovního sdružení EUREGIA
EGRENSIS v roce 2015:
10 let EUREGIA EGRENSIS jazyková ofenzíva | Letní tábor mládeže v Plavně
EE Sasko/Durynsko na místě (informační stánky, workshopy, konference)
Závěr a start dotačních programů a Fondu malých projektů EE
Udělování ceny EE 2015 v Eibenstocku

Konference se zaměřuje zejména na přednášky na téma „Úvahy o česko-německých vztazích
v Evropě 21. století “. Mimořádně nás těší, že můžeme ohlásit generálního konzula České republiky
v Drážďanech, PhDr. Jiřího Kudělu, Ph.D.
Ze životopisu PhDr. Jiřího Kuděly, PhD:
Nar. 1960
1979 - 1985 Studium historie, pomocných historických věd a etnologie v Praze
1992 - 1997 Kancelář prezidenta republiky Václava Havla (odbor zahraniční politiky)
1998 - 2002 Velvyslanec České republiky v Chorvatsku
2002 - 2003 Zahraničně politický poradce, Kancelář prezidenta republiky Václava Havla
2003 - 2004 Zástupce ředitele Odboru analýz a plánování MZV ČR
2004 - 2005 Ředitel Odboru východní a jihovýchodní Evropy MZV ČR
2005 - 2009 Mimořádný a zplnomocněný velvyslanec ČR v Bosně a Hercegovině;
2010 - 2014 Ministerstvo zahraničních věcí České republiky
Od 08/2014 Generální konzul České republiky v Drážďanech
Jazyky: čeština, němčina, angličtina, ruština, srbochorvatština, italština, slovinština, francouzština.
Vědecká díla: Autor a spoluautor pěti vědeckých knih, více než sto vědeckých studií
Generální konzulát České republiky v Drážďanech podporuje mj. přeshraniční spolupráci v rámci
euroregionů. Udržuje bilaterální vztahy se Saskem, Durynskem a Saskem-Anhaltskem zejména na vědecké a
kulturní úrovni. Jeho partnery tak jsou Průmyslové a Obchodní komory v Drážďanech, Saské Kamenici,
Lipsku a Žitavě, Nadace Brücke/Most, Česko-německo-slovenský vzdělávací spolek Schola Ludus (Projekty
Škola bez hranic) a gymnázium Fridricha Schillera v Pirně (Výuka v českém jazyce).
Ve vykazovaném roce 2015 slavila jazyková ofenzíva EUREGIA EGRENSIS (Německo-české jazykové animace
ve školkách a školách v příhraničí) desetileté výročí své existence.
V této souvislosti nás zvláště těší, že můžeme na výroční tiskové konferenci přivítat dalšího mimořádného
hosta:
Vedoucí Saské zemské kanceláře pro rané vzdělávání v jazycích sousedů se sídlem ve Zhořelci (Görlitz), Dr.
Regina Gellrich,
předává prezidentovi EUREGIA EGRENSIS takzvaný „kufr jazyka sousedů“ – pomůcky pro rané vzdělávání
v jazyce sousedů v příhraničí.
Kufr jazyka sousedů nabízí všem pedagogickým odborníkům ve školkách v sasko-českém (a sasko-polském)
pohraničí spoustu inspirace a přínosné pomůcky, aby přivedl zejména děti ve věku od 3 do 6 let k výuce
jazyka a kultury sousední země a integroval ji do každodenního programu školek.
Kufr obsahuje materiály na hraní a učení, nápady a podněty a didaktické objekty k uchopování, zkoušení a
dalšímu využití.
Kufr je možno doslovně přenášet ze školky do školky. Zainteresované školky si mohou tuto sbírku materiálů
vypůjčit zdarma prostřednictvím úřadu péče o mládež okresní správy.
V přiložené pozvánce naleznete přesný program výroční tiskové konference a dále jména všech referentů a
účastníků rozhovoru.
Velmi by nás potěšilo, kdybychom mohli přivítat Vaše zástupce!

