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Výměna na pracovních pozicích v Centru Bavaria Bohemia (CeBB), Schönsee

Dr. Veronika Hofinger vede od 1. ledna 2018
přeshraniční kulturní točnu
Tisková informace ze dne 3. 1. 2018
Dr. Veronika Hofinger vede od 1. ledna 2018 Centrum Bavaria Bohemia (CeBB) v Schönsee
jako nástupkyně Hanse Eibauera, který bude pro centrum nadále k dispozici jako člen
představenstva nadace a v případě speciálních úloh.
Bavaria Bohemia e.V., zřizovatelský spolek Centra Bavaria Bohemia (CeBB) s Irene Träxler jako
předsedkyní, nastavil budoucí směr a od 1. ledna předal zodpovědnost za přeshraniční kulturní
točnu do rukou Dr. Veroniky Hofinger.
Pro tuto promovanou geografku je to návrat do jí dobře známého prostředí. Od roku 2006 do roku
2008 vedle své činnosti jako regionální manažerka v místní akční skupině LAG Oberviechtacher &
Schönseer Land již na zkrácený úvazek působila v CeBB a spoluutvářela jeho nelehkou počáteční
fázi. Do roku 2010 byly v centru zájmu koncepce Regionální rozvojové koncepce (REK) pro akční
skupinu LAG Brückenland Bayern Böhmen a budování přeshraniční akční skupiny. Po pětileté
odpovědné práci v regionu hledala novou výzvu a odjela do Kosova, kde působila do roku 2016
jako vedoucí projektu pro Německou společnost pro mezinárodní spolupráci (GIZ). Rodinné
důvody ji přivedly opět zpátky do Německa a České republiky.
Veronika Hofinger má ty nejlepší předpoklady pro převzetí vedení Centra Bavaria Bohemia: Zná
region a mnohé přeshraniční projekty, mluví plynně česky, má ty nejlepší kontakty a ve svých
dosavadních profesních etapách zvládla koncepční a organizační úkoly, které představovaly
velkou výzvu. Studium geografie na LMU Mnichov, Univerzitě Řezno a Západočeské univerzitě v
Plzni ukončila diplomem. Ve své doktorské práci se v rámci interdisciplinárního výzkumného
projektu univerzit Ostrava a Řezno zabývala rozvojem regionu na východě České republiky.
Od 1. 9. 2017 se Veronika Hofinger zapracovávala do svých nových úloh v CeBB a společně s
týmem spolupracovníků převzala koncepci programu na rok 2018 a realizaci projektů.
U tříletého projektu s finanční podporou EU Barokní region Čechy-Bavorsko, který byl zahájen
1. října 2017 a u kterého hraje CeBB vedoucí roli, figuruje Veronika Hofinger jako vedoucí projektu.
Dále se u ní sbíhají nitě v oblasti projektu Kultura bez hranic – Setkávání Čechy-Bavorsko
2018, kulturního projektu a projektu setkávání každoročně od roku 2012 podporovaného Českoněmeckým fondem budoucnosti a spolufinancovaného okresem Schwandorf.
Chce pokračovat v úspěšné práci, ale také udávat nový směr. To bude zřetelné v cyklu kulturních
akcí, připravovaném v posledních měsících, který se věnuje významným historickým událostem ve
stoletém období 1918 – 2018. Pod názvem Od panevropské myšlenky do společné Evropy
bude CeBB v průběhu roku tematizovat toto stoleté období v rámci výstav, přednášek, diskuzí a
prezentací.
1. čtvrtletí roku 2018 začne zajímavými veřejnými kulturními akcemi a projektovými termíny.
03-18_CZ v příloze: Foto Dr. Veroniky Hofinger ke zveřejnění + přehled programu na 1. čtvrtletí

Centrum Bavaria Bohemia (CeBB)
Freyung 1 | D-92539 Schönsee I Telefon: +49 (0) 9674 - 92 48 77 | Fax: +49 (0) 9674 - 91 30 67 | E-mail: tereza.pechova@cebb.de
Leitung I ředitelka: Dr. Veronika Hofinger | Telefon: +49 (0) 9674 - 92 48 78 | E-mail: veronika.hofinger@cebb.de
Projekty: Barokní region Čechy-Bavorsko | Kultura bez hranic – Setkávání Čechy-Bavorsko
Trägerverein / zřiz. spolek Bavaria Bohemia e.V. Vorstand / představenstvo: předsedkyně Irene Träxler | místopředsedkyně Gabi Dlubal
| 2. místopředsedkyně Karin Hartung
www.bbkult.net

