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Rolf Keil novým prezidentem EUREGIA EGRENSIS
Společné řízení přísluší v nacházejících dvou letech sasko-durynskému sdružení
Zemský rada okresu Vogtlandkreis, Rolf Keil, bude v příštích dvou letech novým Společným
prezidentem EUREGIA EGRENSIS (EE). Na včerejším setkání zástupců všech tří pracovních sdružení
EUREGIA (Čechy, Bavorsko a Sasko/Durynsko) v bavorském Waldsassenu převzal tuto funkci v roli
prezidenta pracovního sdružení Sasko/Durynsko od svého bavorského kolegy, zemského rady
okresu Tirschenreuth Wolfganga Lipperta v rámci pravidelného střídání na této pozici.
Pan Lippert stál v čele EUREGIA EGRENSIS od konce roku 2014.
Zemský rada okresu Vogtlandkreis, Rolf Keil, úřadující od roku 2015, byl v prosinci roku 2015
zvolen prezidentem sasko-durynského pracovního sdružení EUREGIA EGRENSIS. Keil ve své nové
funkci Společného prezidenta EUREGIA EGRENSIS uvedl, že k hlavním úkolům bude v jeho
funkčním období do roku 2018 patřit posun v jazykovém vzdělávání v jazyce sousedů, a to pokud
možno s využitím všech druhů vzdělávání na obou stranách hranice. Důležitým tématem
společného hospodářského regionu je pro něj také téma spolupráce při rozvíjení a propagaci
turistických nabídek.
Společný prezident je politickým reprezentantem EUREGIA EGRENSIS, které se skládá z pracovních
sdružení tří zemí, a to Bavorska, Česka a Saska/Durynska. Předsednictví ve Společném prezidiu se
střídá po dvou letech a koncem roku 2018 přejde v rámci tohoto pravidelného střídání na českou
stranu.

Pozadí
EUREGIO EGRENSIS sdružuje pracovní sdružení ze tří zemí v česko-bavorsko-sasko-durynském
území podél řeky Ohře: pracovní sdružení Sasko/Durynsko, Česko a Bavorsko.
Tato sdružení koordinují spolupráci a za pomoci dotačních prostředků jednotlivých zemí,
společenství a zejména pak Evropské unie podporují přeshraniční projekty mezi Českem a
Německem.
Pojem „Euregio“ znamená Evropský region a je mezinárodní strukturou spojující regionální a
komunální partnery z členských regionů.

Fotografie ke zprávě
IMG 3478
Předávání funkcí: Dosavadní prezident Euregia Wolfgang Lippert (vlevo) gratuluje Rolfovi Keilovi,
zemskému radovi okresu Vogtlandkreis, novému zástupci třístranného přeshraničního spolku.
(Foto: Steffen Schönicke. Foto volně k dispozici)
IMG 3487
EUREGIO EGRENSIS zvolilo Rolfa Keila (2. zleva) v bavorském Waldsassenu na období příštích dvou
let do funkce nového společného zástupce. Na fotografii zleva: dosavadní Společný prezident
Wolfgang Lippert, úřadující od roku 2014, prezidentka EE Bavorsko Dr. Birgit Seelbinder a prezident
EE Čechy František Čurka.
(Foto: Steffen Schönicke. Foto volně k dispozici)
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