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TISKOVÁ ZPRÁVA                                                      
 

Ústí nad Labem 7. 11. 2019 
 
REKTOR, GENERÁLNÍ KONZULKA A ŘEDITEL GYMNÁZIA BUDOU 
DISKUTOVAT O KRAJI PO 15 LETECH ČLENSTVÍ ČR V EU 
 
Jak může Ústecký kraj držet krok s Evropou? Jakým způsobem lze využít 
přeshraniční spolupráci pro rozvoj regionu? A jak tomu může pomoci 
vzdělávání? Rektor UJEP, doc. Martin Balej, se zapojil do diskuse, která 
chce na tyto otázky odpovídat. 
 
U příležitosti výročí 15letého členství Česka v Evropské unii pořádá Úřad vlády 
ČR a Eurocentrum Ústí nad Labem ve spolupráci s Filozofickou fakultou UJEP 
diskusi Proměny Ústeckého kraje a spolupráce se Saskem.  
 
Diskuse navazuje na cyklus debat, které Eurocentra pořádala i v ostatních krajích 
ČR. Jejich cílem je vytvořit občanům prostor, aby zhodnotili uplynulých 15 let ČR v 
Evropské unii a vyjádřili svá očekávání do budoucna.  
 
Debata bude logicky zaměřená na Ústecký kraj... co přineslo členství ústeckému 
regionu. Zároveň se diskutující pokusí zhodnotit přeshraniční spolupráci a 
zmapovat, jaké výzvy a příležitosti čekají Ústecký kraj v příštích letech. 
 
Hlavními diskutujícími budou rektor Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem, 
doc. RNDr. Martin Balej, Ph.D., generální konzulka ČR v Drážďanech, JUDr. 
Markéta Meissnerová, a ředitel Gymnázia Teplice, RNDr. Zdeněk Bergman. 
Moderování si vezme na starosti doc. Mgr. Lukáš Novotný Ph.D., M.A., 
z Filozofické fakulty UJEP. 
 
„Diskuse na toto téma mě zaujala, proto se do ní aktivně zapojuji. Vzdělávání 
v našem kraji považuji za naprosto jednoznačnou prioritu, je podložena desítkami 
odborných studií o stavu vzdělanosti v ústeckém regionu, který zásadně ovlivňuje 
zdejší život. Naše univerzita je zároveň zapojena do množství nejen 
přeshraničních projektů podpořených Evropskou unií, díky tomu je mi tato 
tematika velmi blízká,“ uvádí rektor Martin Balej.  
 
Diskuse na téma Proměny Ústeckého kraje a spolupráce se Saskem se koná 
dne 11. 11. 2019 od 17:00 h v Severočeské vědecké knihovně na adrese Velká 
Hradební 49, Ústí nad Labem.  
 
Více na: https://www.facebook.com/events/699125353904356/  
 
Příloha: Pozvánka 
 
 
Mgr. Jana Kasaničová, tisková mluvčí 
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